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 نم اًديدش اّسأب رذنیل اًميق اًجوع هل لعجي ملو باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا

 .اًنسح ارجأ مهل نأ تاحلاصلا نولمعي نيذلا نينمؤملا رشبيو هندل

 مهبرعأو اًراد برعلا طسوأ نم هللا هلسرأ يذلا دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو

 . “ملكلا عماوج تيتوأو” :لئاقلا اًباسحأ

 مھنأ ملع دملو © كي هيبنو هباتك نع عافدلا يف لئاقلا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو
 فرع ناكإ ادعو ےھت ا وڈ یا Ea اا ترا ےس 72 بک در ګګ 5 7 رضا 27 تک خ2 رہ رہ رم

 يغتر كيم ال لل یا ف ةقلعج وکو ٭ :لسئافلاو «١٠1:لسنلا] € ٹی
 ےہ ری وع 7ہ صرع ٥ر ر رر ہو و مے رس

 لع وهو رفو وزاد 2 کو او یس ترک لق ىيرعو
 نیل 21 5

eنیملذعل | تو لنز و منو © :لسئاقلاو [٤٤:تلسصن] ء © يي ناک  

 رے ساز « 4 ندم رع ناس © هيلا نم کل د ی ا 7
 رہ ہم جے رس رھی وا

 ثیحی وا نوفي مهلعل دیو جب وی او کک ااش ارا فیل > نک اد

 2 رسمزلا] 4 نوني هلل چوع ید ریغ اير ااف و م را پارک یک

 لإ ٭ : ئاقلاو [٣:تصن) ء وعي مومل اًييَرع اتار مسيء تلف بک :# :لسئاقلاو
 .[۳:فرعزئا] 5 تولقعت مُکَلَعَل اّيِيَرَع اف هنلعج 33207 رر جرم ا ویر مح رض

 :دعب امأ

 .ةل دمحم انیبن ةوبن ىلع ةلادلا یربکلا ةزجعملا وه ميركلا نآرقلا ناف

 انثدح «ثيللا انثدح فف ويا مو ةللادبع انثدحو :(۳ /۹) -هّللا ہحر- يراخبلا لاق

 نس ام ا: ينلا لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «هيبأ نع «يربقملا ديعس



 ےہ ںیم حس ar ملا
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 ا حت
 تے

 _ ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا | وس
 ےس

 انعو ترا REE ICN NTE 0 ۶ س۶ ۷٦

 ملسم هجرخأ ثیدح ا . اةمایقلا موي اًمبات مهرثكأ نوكأ نأ وجراف هر هللا هاه

OTE) 

 ةتباثلا ةيوبنلا تازجعملا نم ہاوس ام يفن دارملا سيلو «ىمظعلا ةزجعملا وه نآرقلاف

 لاو تالاب

 نيل لق # :لاقف هلثم نآرقب اوتأي نأ مهءايكذأو برعلا ءاحصف هللا یدیغ دقو

 ا او ہلکی نواب ال نایثلا اده لثمب أن O ا

 ناک نإ ديم تيد ألق يل توم ال لب مرک نیو مآ  :لاقو «[مهنءارسإلا] ایہ

EST A ف 
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 r هر مہ رع م

 كت خل ايتن لَ سو نإ ولا نود نج مکا نم اوشو تیرا
 E 7ہ ہہ ھ0

 کیلو ہللا بود نم ٰیرتفب نأ ن و۶ من فہ

 ىلاعت لاقو «[۳۷-۳۸:سنوی] قرص کک نإ ہگآ نوش نت رثنکنآ یس ایشیا نیک تھ

 ولا نوذ نك کا ده وعدو ہرن 2 E ۹ سس 3

 .[ ؟7:ةرقبلا] *َنِقِدَص رسک نإ

 كا یس ےک - ۾

 سا هنأ لإ ىيوأ لف لات لاق نأ ا اذه نحلا فصو دقو
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 رماقف ؛يمالسإلا عيرشتلا نع اها انؤاملع فرع چ يتلا يه ةيبرعلا ةغللا مكلت

 بهم رد اوماقو لایا نعش درا نرظ نم دالا تاغا أ نم اهتادرفم عمجب

 تھ چرس ل یس سس - هللا

 اوعضو اذكو < «هنح نم رذحيل «هتجرت يف كلذ
 رازرأ ىلع ةظفاحملل فيرصتلا يف دعاوق



 ةيبرعلا ةغللا يف تصصخ ةفئاطف ءهطسوو طیرفتو طارفإ نيب مهنمز يف سانلاو «تاملكلا

 نبال "سيلبإ سيبلت” يف امك «نيدلا يف هقفلا مهتافف «ةياغب تسیلو ةليسو اهَّنأ مهتافو

 .يزوحلا

 .ةيفوصلا ةلهج ضعبك اهنع ضرعأ نم مهنمو

 ةنسلاو باتكلا ملعب متهاو «هيلإ جاتحي ام ةيبرعلا ةغللا نم ذخأف طسوت نم مهنمو

 ثيدحو ريسفتو نآرق نم ريثكلا ريخلا مهتطساوب انيلإ لصوو «نيدلا مهب هللا ظفحف

 ىَّنش مولعو هقفو ديحوتو

 تاغللاب اولغشو «ةيبرعلا ةغللا نع هللا ءاش ام الإ سانلا ضرعأ دقف مويلا امأ

 .مهلك ةباحصلا رمأي مو « ةيربعلا ةغللا ملعتي نأ تباث نب ديز رمأ درب ينلاو ةيبنجألا
 ال ةيبرعلا ةغللا تحبصأو -هللا محر نم الإ۔ ملسملا بابشلا اهب لغشف مويلا امأ

 ایشن ایمن نيضت راتخالا دعيو.نابتخالل الإ[ سود

 تاهبشلا اودروي نأ اوعيطتسي نأ لجأ نم ةيبرعلا ةغللا نع نورفني مالسإلا ءادعأو

 .اهلح عيطتسي الف «ةيبرعلا ةغللا ةطساوب نيدلا يف اونعطيو «ملسملا بابشلا ىلع

 :لاقف هللا ىلإ كشلا بسنی هنأل هللا دنع نم سيل اذه نآرقلا :ةدحالملا ضعب لاق

 انامل نأ نکسلا يرد امو 117:تافايغلا] ایپ تو وأ بلا ِةَنأِم َِ ُهََْلَسَرأَو ©

 همح رح ريرج نبا ركذف «ةيبرعلا ةغللا يف ًالمحم هل اودجوو ءاذم اونطفت دق -هللا مهمحر-

 همحر- یناکوشلا لاقو .(لب) ینعم (وأ) نأ سابع نبأ نع ٠١(: 4 /77) ؟هريسفت” يف -هللا

 «(واولا) ىنعمب يه :ليق ۶ ؟ ویز وأ و )٤/ O ( :)۳۹۷ "ريدقلا حتف» يف -هللا

 لاقو «يلكلاو لتاقم لوق وهو «(لب) ىنعمب انهاه (وأ) :ءارفلا لاقو :نودیزیو :ىنعملاو

 اذإ مكريدقت ىلع نوديزي وأ) ىنعملاو «هلصأ ىلع انه (وأ) :شفخألاو جاجزلاو دربملا

 .هنم دارم ا ها.((يئارلا مهآر

 ملعلا ةبلطل يتحیصنف «هوجولا نسحأ ىلع هوجرخف «ريثك تالكشملا نم اذه لاثمأو

 ام دنسملا حيحصلا » :؛ذفلا هباتك ىف -هحرو ہللا هظفح- انخيش هركذ دقو .دمحأو يذمرتلاو دوادوبأ هاور )

 "نيحيحصلا يف سیل



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 ىلإ ةوعدلاب مامتهالاو ةيبرعلا ةغللا ملعت ىلع اولبقي نأ تاداهشلاب اونتفُي مل نيذلا عفانلا

 فلل تم تارا رت الا ناسا تاق اتارا ره

 _ لمعلاو هللا نذإب مولعلا ةيقب هيلع لهست ةیبرعلا ةغللا يف اًيوق نوكي يذلا بلاطلاو

 ديفتسي هتدجوف «هنم عيضاوم ىلع أرق دقو ديفم لمع دئاق نب دمحم /خآلا هب ماق يذلا

 هيزجي نأ هللا لأسأ حراشلا ىلع ةديفم تابقعت هلو «يهتنملا هنع ینغتسی الو ئدتبملا هنم

 .ريدق ءيش لك ىلع هنإ عفانلا ملعلا ةلصاومل هقفوي نأو ءاريخ

 .يعدأولا يداه نب لبقم نمرلا دبعوبأ
(١) 8 3 

 نع ةمركملا ةكم يف ھ١٤٢٥ ماع لوألا ىدامج ١ دحألا ةليل -هّللا هح ري- نمر لادبعوبأ انخيش يفوت مث )١(

 .ريخب اهمامتإ هللا رسي هل ةلفاح ةمجرت یو



 نيمألا دمحم «نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمح ا

 :دعب امأ «نيعمجأ هتباحصو

 ىقالف «"ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا» يباتك نم ىلوألا ةعبطلا تجرخ دقف

 نأ امك «ةيعبطم مأ ةيملع تناك ءاوس ءاطخألا ضعب هيف لصح هنأ الإ ہللا دمحب ًالوبق

 وهاهو ءاهيف ام ىلع ىلوآلا ةعبطلا تدفن دقف اذه عمو «ريغص طخب تبتك يشاوحلا

 ضعب تدزو ءاطخألا تححص نأ دعب ةيناثلا هتعبطب ماركلا ءارقلل همدقأ باتكلا

 '”'اهضعبل ملعلا ةبلط ضعب ینھبن دقو «فذح ىلإ جاتحا ام تفذح امك «تدايزلا ٠

 اًمومع ملعلا ةبلط ىدل اًجاور باتكلا ىقال دقف ىلاعتو هناحبس هللا دمحأ ينإو

 ضعب هلقانت امك «نميلاب ملعلل لقعم نم رثكأ يف سّرُد دقف ءاصوصخ نفلا اذه ةبلطو

 ءاوس «هعبطل عيزوتلاو رشنلا رود نم راد نم رثكأ هتبلط اذل ؛نمیلا جراخ نم ملعلا ةبلط
 قلا “راثآلا راد” ةعبطلا هذهب موقت نأ تلضف ينأ الإ «جراخلا نم مأ لخادلا نم ناك

 نيمئاقلا هللا ىزجف «نميلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بتك ةمدخ يف قبسلا بصق تزاح

 .اًريخ اهيلع
 .ىلوألا ةعبطلل ةخسان ربتعتو «ةدمتعملا يه ةعبطلا هذه :لوقأ اتا

 و
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 ؛يمرضح ا بیعشاب دمحم نب نسحو «يروجحلا ةرجاهوبأ نیسح نب دمحأو «يمرضح ا لالبوبأ :مهو 00

 «يروجحلا ةرجاهوبأ نيسح "نت ينغلادبعو ؛يمرضحلا ناشيسج رمع نب ديعسو «عانم دمح نب نيسحو

 .اًريخ عيمجلا هللا ىزجف .يعفايلا ضوع نب دمحمو



 تہ اشک وت و ا یا کک ہا اہ ےہ سس
 ےک ةّينسلا ةفحتلا ىلع هيبهذلا للحلا _ یس

 کتا ا تل ےک ٹک اللھ سش ا ٢ْ

 رب ازل ہیر ہک 2

 هج ٹن

 .هدعب ين ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمح ا

 :دعب امأ

 هيف تفّلَأ دق هنأ امو ءوحنلا ملع اميس ال «ةلآلا مولع فرشأ ةيبرعلا ملع نإف
 دق - ىلاعت هللا مھجر انءاملع نأ كلذ «موظنمو رصتخمو طوسبم نيب ام ةريثكلا فیلاتلا

 ةمالعلل «ةيمورجآلا ةمدقم» كلذ نمو «تامدقمب ملعلا اذه رامضم يف نیئشانلا اوصخ

 يف نوئدتبملا هيلع يقتري الهس املس تناك امل ةمدقم ا هذهو -هللا ةمحر هيلع- يجاهنصلا

 ینتعا نم ناكو «مظانو «رصتخمو ءطساب نمف اهحرشب -هللا مھجر- انؤاملع ماق نفلا اذه

 ميقلا هحرش يف كلذو -هللا هحر- ديمحلادبع نب نيدلا ييحم دمحم ةمالعلا :ةمدقملا ہذھب

 يديأ نیب ةلوانتملا حورشلا لهسأ نم ناك امل حرشلا اذهو “ةينسلا ةفحتلا”ب موسوللا

 هزايتمال ؛لوآلا حرشلا وه نوكي نأ هلهؤت ةرهش مهنيب رهتشا نفلا اذه بالط

 لزي مل اذه عمو «ةمدقملا تالكشم مهف ىلع ةئيعملا ةلثمألاب بوحصملا رّسيملا بولسألاب
 يتلا فيراعتلا ضعبب -هللا هحر- حراشلا ىتأ امبرو «هلاكشإ ىلع ةمدقملا ضماوغ ضعب

 ثيح نم اهب ليثمتلا حصي ال يتلا ةلثمألا ضعبو «دييقتلاو قالطإلا ثيح نم اهيف عزاني

 قبس وأ «يعبطم أطخ هلعلو- ضعبب تايآلا ضعب طلخ لصح امبرو «يعرشلا اهولدم

 «لّصفم بارعإ ىلإ نيفهلتم ةصاخ نفلا اذه ةبلطو «ةماع ملعلا ةبلط تيأر امك « -ملق
 هيلع لكشي ملعلا ةبلط ضعب ناكو ءاثیضم اًساربنو «ةنيصر ةدعاق نيئدتبملل نوكيل

 ناكف -“ةينسلا ةفحتلا”- ةيمورجآلا ةمدقم حرش يف ءايشأ هيلع لكشت مهضعبو «بارعإلا

 دهاوشلاو «ةينآرقلا تايآلا نم ةلثمألا بارعإب ملع بلاط موقي نأ ىنمتي مهنم ريثك

 رمأ :لاقف -هللا هظفح- يعداولا نمحرلادبع ابأ انخيش تلأسف «كلذ يف تبغرف «ةيوحنلا

 )١( ںیم عع ےہ 8



 .هضماوغ فشكي قيلعتبو «لصفم بارعإب حرشلا اذه ةمدخب تمقو هللاب تنعتساف .بّيط

 .نفلا اذه بالطل «ةديدجلا هتلحو «بيشقلا هبوثب جرخيل .هقلطم ديقيو «هدييقت قلطيو

 .طسوو طيرفتو طارفإ نيب :ماسقأ ةثالث ىلإ وحنلا ملع يف سانلا مسقنا دقو ءاذه

 ليل مهارت نيذلا ةيفوصلاو ةعيشلاك ةليسو ال ةياغ هنولعجي نيذلا مهف :طارفإلا امأ

 نيلطعم نيفرحم مھدجت لب ءاّسأر دقتعملا ملع ىلإ نوعفري الو ءوحنلا ىلع نیّبکنم راهت

 هقفلا يف مهتساردو -مهيلع هللا ناوضر- حلاصلا انفلس قيرط نع نيديعب نييلولح
 ميلستلاب اهتوقلتيو «ةلدآلا نم ةيلاخلا نوتملا نوءرقي ءبهذملا راطإ يف ةروصحمو ةدودحم

 اذكهو لک ينلا نع حيحص ثيدح وأ «ةينآرق ةیآ اهنأاكو -صوصنلا تفلاخ نإو-

 نأو ؛مهّيدهي نأ هللا لأسن ءنوعجار هيلإ انإو هلل انإف ءدیلقتلا ةقبر نم رّرحتي مل نم نأش

 .ًاليمج ادر قح ا ىلإ مهدري
 :لاق نم نسحأ دقلو ًالاب ملعلا اذهل نوقلُي ال نيذلا مهف :طيرفتلا امأو

 ميمذ رومألا دصق يفرط الك دصتقاو رمآلا نم ءيش يف دعت الو

 نوكي ام وحنلا ملع نم نوذخأيف ءةياغ ال ةليسو هنولعجي نيذلا مهف :طسولا امأو

 لهأ مه ءالؤهو «نيفرطلا نيب طسو ْمُهَف كب هلوسر ةنسو هللا باتك مهف ىلع مهل انوع

 نيب مالسإلا ةيطسوك رومآلا عیج يف فئاوطلا عيمج نيب طسو اًمئاد مهو «ةعامجلاو ةنسلا

 ملع يف لّغوتي نأ ملعلا بلاط ىلع نوركتي ةنسلا لهأ نأ اذه نم مهفُي الو ءللما عيمج
 وم ةنسلا لهأ هركني يذلا نكلو ؛یرخآللا بناوجلاب همالإ عم هيف اًمامإ ريصي ىتح وحنلا
 فرعي الو ءاسم حابص وحنلا يف ندندي مهدحأ ىقبي نأ مهركذ مدقت نمم ريثك هلعفي ام

 .هبنتف ائيش هنيد نع

 ةنسلا لهأ ةمئأ نم -هللا امهمحر- ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش اذهف

 لب ءالكو اشاح !؟بسحف وحنلا يف الغوت له نكلو ءوحنلا يف نامامإ اهو ةعامج او
 .داقتعالا اميس ال رفاو ظحب نف لک نم اذخأ



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ١ لجح

 ةلاسرلا هدف يف يلمع

 :يلي امك وهف يلمع امأ

 اا كا ا تعا تف ءاهروستلا انهيت عوار ىلا فیر
 ا تک ا ا ةفحتلا» يف ةدوجوملا

 .اًبلاغ اهيلئاق ىلإ اھثوزع امك ءاًبلاغ ليصفتلاب ةيوحنلا دهاوشلا تبرعأ
 ةلثمألا يف ةدوجوملا ةبيرغلا تاملكلا تحرشو ءابلاغ لیصفتلاب ةلثمألا تبرعأ

EE Êةفلاشملا  A29ا0 تويقو«ةسبسلا  LL 

 ديزم ىلإ جاتحت يتلا تافيرعتلاو «عجرملا ركذ عم روصق اهيف يتلا تافيرعتلا تني
 .اهطسب عضوم ىلإ تلحأو «ماع فيرعتب اهتفّرع طسب

 مجحلا ةريغص ةدئافلا تناك نإف .هسفن عوضوملاب ةقلعتملا دئاوفلا ضعب تركذ

 ىلإ تلحأو ءاهئومضم تركذ مجحلا ةريبك تناك نإو ءاّبلاغ اهعجرم عم اهتركذ
 ءام ةدئافب تيتأ اذإو «نيمدقتملا بتكل وزعأ نأ نكمأ ام تصرح امك .اهعضوم

 ۱ .ابلاغ كلذ تنّيب «فيعض وأ «حيحص ثيدح ىلع ةلمتشم تناكو

 .وحنلا ملع نع ةذبن تبتك

 . نب نيدلا ييحم دمحم حراشلل تمجرت امك هللا هحر- مورجآ نبا فلؤملل تمجرت

 .هللا همحر ديمحلادبع

 "ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا» :ےتیمو

 .نيمآ مهللا نيمآ .مرکلا ههجول اًصلاخ هلعجي نأو «نيملسملا هب عفني نأ هللا لأسأ

 باشیم
 فاضملا :كلذ نمو «نيبرعملا نيب اروھشم نكي مل نإو حيحصلا بارعإلا تبرعأ ٭

 دقو «فاضملاب رورجم هنأ حيحصلاو «ةفاضإلاب رورجم هنأ نيبرعملا نيب رهتشا :هيلإ

 .هعضوم يف كلذ تنيب
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 ملاعلا اذه فيرعت نوکیو مدقتم ملاعل فيرعتب -هّللأ هح رد حراشلا يقأي اًنايحأ

 :هانعم ءاذك :هلوق نالف لاق :لوقأو «حرشلا اذه لقنأف «حارشلا ضعبل اًحورشم

 سيلو ؟ةینسلا ةفحتلا” حرش دق حراشلا اذه نأ ناظلا نظي امبرف ءاذكو اذك

 .(لالتعا الو) :حراشلا لوق ىلع ىقيلعت كلذ نمو «هبنتف كلذك

 تأدتبا اذإو «ماقملا هاغدتسا اذإ الإ ءةيآلا نم ةبرعملا ةلمح ا لحم ركذل ضرعتأ ال

 ريغ رمألا مزل اذإ الإ ءاهلبق ام بسح ىلع :لوقأ اًبلاغف واولا وأ ءافلاب ةيآلا

 .كلذ

 وأ ردصلا كلذ برعأ ءزجع وأ تيب ردصب كاا يفجع حراشلا دهشتسا اذإ

 .سكعلا اذكو ہردصلا ركذ اذإ هبارعإو زجعلا ركذل ضرعتأ الو .زجعلا

 9 کچ 5 ل

 ريغ مدقتم باتك يف اًدوجوم فيرعتلا ناك نإف ةَلُهَسمْلا تافيرعتلا لقن ترتخا
 باتكلا نم تلقن ةرابعلا حضاو هدعب باتك يف ادوجومو «ةرابعلا حضاو

 نم لشنا انا حاف ؟ةيردلا پکار کلا و يللا نعي كلذ لا رساحلا

 .عماجلا هفيرعتو «ةلهسلا هترابعل کا 7

 “بكاوكلا” مدقأ انايحأف «ةرخأتملاو ةمدقتملا نيب عجارملا ىلإ وزعلا يف بترأ مل

 ...اًنايحأو "يرضخلا ةيشاح» ىلع “نابصلا ةيشاح”» اًنايحأو “ ىدنلا رطق” ىلع

 - ىلاعت هللا ءاش نإ- ةلصاح ىهو «ةدئافلا ىلإ لوصولا كلذ نم دوصقملا نآل

 .رخأ مأ ءرخآأتملا مدد اوت

 “ةفحتلا” يف نوكي اًنايحأف "يوارفكلا ةيشاح” نم ةرصتخم دعت “ةينسلا ةفحتلا”

 «يوارفكلا ىلع يدماحلا ةيشاح” وأ «يوارفكلا ةيشاح» يف هدجأو «ضومغ

 .امهنم لقنلا ترثكأ اذلف

 ةمدقم” ضماوغ لحل ضرعتی اًبلاغ "ةيمورجآلا ةممتم حرش ةيردلا بكاوكلا»

 .اًضيأ هنم لقنلا ترثكأ دقف *ةیمورجآلا

 ا یم ال ضرعتأ مل امك «نيرامتلا ٤ دوجوملا مالكلا ىلع قيلعتلل ضرعتأ مل

 رابتخالل اهعضو -هللا همحر- حراشلا نال .اًدبأ «ةفحتلا» يف ةدوجوملا نيرامتلا

 دوصقملاو «ةلاطإلل ببس اهبارعإ نأ كلذ ىلإ فضأ «هدوصقمب لخي اهبارعإف



 ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا للحلال چ

 .نكمأ ام راصتخالا

 مل امك ءاردان الإ *مورجآ نبا ةمدقم# يف ةدوجوملا ةلثمألا بارعال ضرعتأ مل *

 يشاوحلا لقث ةيشخ ةيوحنلا دهاوشلا حرشأ

 .ردان اذهو «ئدتبملل اريسيت بارعإ ىلإ جاتحت ال ىتلا ةلثمألا ضعب برعأ اًنايحأ ©

 نم هنأل واولا هعفر ةمالعو عوفرم :اهبارعإ يف لوقأ ةسمخلا ءامسألل ةبسنلاب 1

 .لّمأتف كشلل تسيلو «رييختلل (وأ)ف ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا

 ىلإ وزعأ ةلاحلا هذه يفف «نآرقلا نم روس ةدع يف ةدوجوم ةيآلا نوكت اًنايحأ ©

 .فحصملا بیترت بسح طقف ةمدقتملا ةروسلا

 :  مم ق و «ني بر او د ادن لاو و او وا

 ری ن کرا رازكسك یل :ىلاعت هلوقب ًالمعف
3-0 

 .[٢١٥۱:ةرقبلا] 7 ۽ نورك ار ىل أورَكحْشَأَو او کیف دا ودا ط :هلوقو [۷:میھاربإ]

 یفتررضس سل سيو ا روحوا اھ تیر موافق عن رھا
 هللا ناوضر -حلاصلا فلسلا- ةعامجل او ةنسلا لهأ جهنم قفو هلهأ يديأ ىلع هيقلت

 قیتح هيلع يتبثي نأو .ىنسآلا قيرطلا اذه يف ريسلا ةلصاوم ینقزری نأ هناحبس هلأسأو

 اھ سو هيلع داكن او شاق ردن يردعلا و لرقلا و سجا هزت نا ہوقا

 لاق دقف .مهقح مهل فرعأ نأو ءمهدوهجو مهلضف لضفلا لهأل ركشأ نأ ءلاعت تو
 رصان ةمالعلا انخيشو اندلاول ركشأف 'سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال * : كيب ينلا

 میقلا هباتك يف -هّللا همحري- انخيش هركذ دقو -هنع هللا ىضر- ةريره يبأ نع دمحأو دوادوبأ هاور



 تا فو س

 يذلا -هللا هظفحي- يعداولا يداه نب لبقم يعملآلا نجرلا دبع يبأ :ةعدبلا عماقو ةنسلا

 .هلئاضف ركذ نع همسا ركذب ىفكو ءرصعلا اذه يف ةيفلسلا ةوعدلا مالعأ نم اًملع راص

 مالك اهيف سيل ٗسمشلا اھ الا سلا ف مانألا مالك ات

 هملس- هدوهج ةعس هل حالو «هنيع ترق «هتبلط ضعب ىأرو «هبتک ضعب أرق نمو

 :لوقی ذإ رعاشلا قدص دقلو -هللا

 تا ےکفالا را داف آ يداه نبا ىنعأ انخيش ركشأو

 نتارغلا4 سماد مو ارو نوكدملا ET حبصأف

 .هوركمو ءوس لك هنع عفدو «هرمعو هملع يف كرابو ءانخيش هللا ظفحف

 ركشلاب مدقتأ نأ الإ ةملكلا هذه يف ینعسی الو هاّيناث هل مث ءآلوأ هلل اذه يف لضفلاف
 :مهو «ةلاسرلا هذه مهيلع تعجار نيذلا هللا يف يناوخإل

 .يرئازجلا ةماسأو بأ ١.

 :یادوسلا هللادبعوبا ۔۲

 .يمرضح ا لالبوبأ ۳

 ییرتلا نسح نب رمع نب يجان /لضافلا خالا ثحبلا اذه ضييبت يف يندعاس نممو

 .اًريخ هللا هازجف يديبزلا

 دمحأ نب دئاق نب هط /قراطوبأ لضافلا خلا وهو يقيقشو يخأ ىسنأ ال مات ا يفو

 بلط ةلصاومل ةرسيملا بابسآلا نم يل هلذب ام ىلع يركش ليزج هل مدقأ نأ یلدابعلا

 .نيمآ مهللا نما فول حلصيو هتبثيو هبيثي نأ ىلاعت هلأسأو «عفانلا ملعلا

 اھ الو هلل دمفتاو

 هللادبعوبأ بتكو

 يرطقملا يلدابعلا دحأ نب دئاق نب ريغصلا دمحم

 ٠ ماعل ةرخآلا ىدامج )۱٢١۷ھ(

 نمیلا



 ةّبنسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 وحنلا هنمو ةغللا ملع نع ةذجن
 )٦٦٤/١(: ؟ميقتسملا طارصلا ءاضتقا” يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 :لاق مكحلادبع نب هللادبع نب دمحم ىلإ فورعم دانسإب يفلسلا هاور اميف يعفاشلا لاقو)
 ناسل لجو زع هللا هراتخا يذلا ناسللا ... :لوقي يعفاشلا سيردإ نب دمحم تعم
 يغبني :لوقن اذملو يي دمحم هئايبنأ ماخ ناسل هلعجو ءزيزعلا هباتك هب لزنأف برعلا
 ها .(ىلوألا ناسللا اهّنأل اهملعتي نأ ةيبرعلا ملعت ىلع ردقي دحأ لكل

 - ىلاعت- هللا نإف -اضيأو-) :قباسلا ردصملا نم (507 /۱) اضيأ مالسإلا خيش لاقو

 .يبرعلا هناسلب ةمكحلاو باتكلل هنع اًعلبم هلوسر لعجو يبرعلا ناسللاب هباتك لزنأ ام

 الإ هتفرعمو نيدلا طبض ىلإ ليبس نكي مل «هب نيملكتم نيدلا اذه ىلإ نيقباسلا لعجو
 نيدلا لهأ ىلع لهسأ هب ملكتلا رابتعا راصو «نيدلا نم هتفرعم تراصو «ناسللا طبضب

 نيلوألا نیقباسلل مھتہاشم ىلإ برقأو «نيدلا رئاعش ةماقإ ىلإ برقأو هللا نيد ةفرعم يف
 .ها (مهرومأ عیج يف «راصنألاو نيرجاهملا نم

 راعش يه ىتلا ةيبرعلا ةغللا ريغب باطخلا دايتعا امأو) )558/١(: اضيأ لاقو

 دم جيلا نادل لمھآل وأ .هلهأو رصملل ةداع كلذ ريصي ىتح نآرقلا ةغلو مالسإلا

 اذه نأ بير الف هقفلا لهألوأ :ناویدلا لهآل وأ ءارمألل وأ .قوسلا لهآل وأ «هبحاص

 .ها .(هوركم وهو «مجاعالاب هبشتلا نم هنإف هوركم

 هوركم اذه نأ بیر الو «...ريثك دنع ةروجهم ةيبرعلا تراص) )5594/١(: لاقو

 «رودلا فو «بتاكملا يف راغصلا اهنقلتي ىتح ةيبرعلاب باطخلا دايتعا نسحلا قيرطلا امنإ

 باتكلا ىنعم هقف يف مالسإلا لهأ ىلع لهسأ كلذ نوكيو ؛هلهأو مالسإلا راعش رهظيف

 «بعصي هنإف ؛یرخآ ىلإ لقتني نأ دارأ مث ةغل داتعا نم فالخب «فلسلا مالكو ةنسلاو

 يف -اًضيأ- رثؤيو ءاَنيِب اًيوق اًريثأت نيدلاو «قلخلاو ءلقعلا يف رثؤي ةغللا دايتعا نأ ملعاو
 ؛«قلخلاو نيدلاو لقعلا ديزت مھتہاشمو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمآلا هذه ردص ةہباشم

 باتكلا مهف نإف «بجاو ضرف اهتفرعمو «نيدلا نم ةيبرعلا ةغللا سفن نإف اضيأو

 «بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو «ةيبرعلا ةغللا مهفب الإ مهفي الو ءضرف ةنسلاو



 هاور ام ینعم اذهو «ةيافكلا ىلع بجاو وه ام اهنمو «نايعألا ىلع بجاو وه ام اهنم مث

 رمع بتک :لاق «ديز نب رمع نع ؛روث نع «سنوي نب ىسيع انثدح «ةبيش يبأ نب ركبوبأ
 اوبرعأو «ةيبرعلا يف اوهقفتو ةنسلا يف اوهقفتف) :دعب امأ -هنع هللا يضر- ىسوم يبأ ىلإ

 ةيبرعلا اوملعت) :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع رخآ ثيدح يفو ؛(يبرع هنإف «نآرقلا

 هللا يضر- رمع هب رمأ يذلا اذهو .(مكنيد نم اهّنإف ضئارفلا اوملعتو «مكنيد نم اهّنإف

 .لامعأو لاوقأ هيف نيدلا نآل «هيلإ هجاتحي ام عمجي «ةعيرشلا هقفو ةيبرعلا هقف نم -هنع

 ها .(هلامعأ هقف وه ةنسلا هقفو «هلاوقأ هقف ىلإ قيرطلا وه ةيبرعلا هقفف

 ميلعتو «ةيبرعلا ملعت) نأ مولعمو] ۲٥٢(: /۳۲) «ىواتفلا عومج 7 يف امك لاقو

 نورومأم نحنف .نحللا ىلع مهدالوأ نوبدؤي فلسلا ناكو «ةيافكلا ىلع ضرف (ةيبرعلا
 ظفحيف «هنع ةلئاملا ةنسلألا حلصنو «يبرعلا نوناقلا ظفحن نأ بابحتسا رمأ وأ باجيإ رمأ

 مهنحل ىلع سانلا كرت ولف .اہاطخ يف برعلاب ءادتقالا ةنسلاو باتكلا مهف ةقيرط انل

 ةميوقلا نازوألاو «ةميقتسملا ةيبرعلا ةنسلألا ىلإ موق ءاج اذإ فيكف ءاّبيعو اصقن ناك

 ىلإ ءابرعلا ةيبرعلا نع ةلقانلا :ناسلل ةدسفملا نازوألاو :تادرفملا هذه لثمب اهودسفأف

 .ها .[نايمصلا مطامطلا مجاعألا نم موق الإ هب يذهي ال يذلا نايذهلا عاونأ

 ةليلجلا مولعلا نم) -۷٦(: ۷۵) ص “يحاصلا” يف ىلاعت هللا ہحر سراف نبا لاقو

 هبو «ظفللا يف ةئفاكتملا يناعملا نيب قرافلا وه يذلا بارعإلا برعلا اهب تّصخخ يتلا

aSبن ھا ا رمل نه اسما تما ھما نصا  

 ضعب ركذو .ديكأت نم تعن الو «ردصم نم ردص الو «ماهفتسا نم بجعت الو «توعنم

 انآل -اًضيأ- ربخلا ريغ يف بارعإلا نوكي دقو «رابخألاب صتخي بارعإلا نأ انباحصأ

 نشا تاج بب رم سلو با فلا لع دقق تیر ادر او 0 02 ديزأ)::لوقن
 بارعإ مهمل ناك دق ةفسالفلا نومسی نيذلا نأ مهرابخأ لوبق نع فقوتي سان معزو

 موقلا هبشت اهنإو «هلثم ىلع جرعي ال مالک اذهو :سراف نب دمحأ لاق .وحن تافلؤمو

 موق ىلإ كلذ اوبسنو ءاهظافلأ ضعب اورّيغو انئاملع بتك نم اوذخأف مالسإلا لهأب -اقنآ-

 موقلل نأ كلذ عم اوعداو ءاهب قطني نيد يذ ناسل داكي ال ةعشب مجارتب ةركنم ءامسأ يوذ
32 
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 ها.(نزولا میقتسم ريغ «ةوالحلا رزن ءام ا لیلق هاندجوف هانأرق دقو «ارعش



 سہ ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ۱ ا دج

 نم ةغللاو وحنلا...) :(۱۱۷ /ص) “سيلبإ سيبلت» يف هللا همحر يزوجلا نبا لاقو

 ام ةفرعم نكلو رکنی ال اذه نإ يرمعلو «زيزعلا نآرقلا ىنعم فرعي اهبو «مالسإلا مولع

  رمأ ثیدح او نآرقلا ريسفت يف ةغللا نم هيلإ جاتحي امو ناسللا حالصإل وحنلا نم مزلي

 اذه ليصحت یف نامزلا قافنإو «هيلإ جاتحي ال لضف كلذ ادع امو «مزال رمأ وهو «بيرق

 هقفلاك ةبتر ىلعأو عفنأ وه ام ىلع هراثيإو ءطلغ مهملا كرت عم مهمب سيلو لضافلا

 راثيإ يغبنيف ريصق رمعلا نكلو ءاًنسح ناك لكلا ةفرعمل رمعلا عستا ولو ف تيدا

 ها.(لضفألاو مهأآلا

 :هلوقب اذه ىلإ مهضعب راشأ دقو تلف

 هعمجی نأ ردقي يذلا اذ نم هعسوأامو ملعلا رثكأ ام

 ا سیاق الواتس ص انيس هل ديال تنا

 :رخآ لاقو

 لح هيه یا رسباق لح هنأ ملعاف ملعلا تبلط اذإو
 لضفأ وه يذلاب كداؤف لغشاف ٠ لضافتم هنأب تسملع اذإو

 كلذ ريغو رج هلوسر مالكو «ىلاعت هللا مالك مهف يف ةصاخ ةيزم مه ةيبرعلا لهأو

 ان قا است 401:90 ص7 ؟ةبقانمو يعفاشلا بادا يف متاح يبأ نبا لاق «مالكلا نم

 .رصبي ال ام نورصبي «سنإلا نج ةيبرعلا لهأ) :لوقي يعفاشلا تعم ىبحي نب ةلمرح
 امك ریشب نب ميشه نع ركذ ام -ىلاعت هللا همحر- يعفاشلا مامإلا لوق قادصمو .(مهريغ
 ' مويلا انثدحت نأ ديرن :هل اولاقف هبالطب اًموي عمتجا هنأ حلطصملا بتك نم سيلدتلا باب يف

 ثيدح لك يف لوقي ناكف اًسلجم مهيلع ىلمأ مث ءاوذخ :لاقف «سيلدت هيف نوكي ال اًئيش
 ؟مويلا مكل تسلد له :مه لاق غرف املف ميهاربإ نع ةريغمو نيصح انثدح :هركذي
 ريغ ةريغمو ءنيصح ینثدح :تلق امنإ «هتركذ امم افرح ةريغم نم عم مل :لاقف .ال :اولاقف

 واو (ةريغمو) ميشه لوق يف واولا نأ نونظي اوناك ميشه ةبلطف :تلق ها .يل عومسم

 رصبي ملام رصبأ ةيبرعلاب هملعلف .یثدحب مل ةريغمو :يأ «ةيفانئتسا اهلعج ميشهو «فطع

 مالعأ ریس” نم هتمجرت يفف -هللا همحر- ىليل يبأ نب نحرلادبع نع ركذ امو .هريغ
 نأكو جاجح ا هبرض دقو ىليل يبأ نبا تيأر :شمعألا لاق (50-434 )٤/ ؟ءالبنلا



 eT تو مس ةر
 .ديبع يبأ نب راتخملا «ريبزلا نب هللادبع «بلاط يبأ نب يلع هللا هللا :لوقي .نيباذكلا

 لاقو .(نعللا نم مهجرخي وهو ہدصقی ام نوردي ال ريح مهّنأك ماشلا لهأو :لاق

 :نولوقي مهو ءةبطصم ىلع اًقولح ىليل يبأ نبا ينعي نمحرلادبع تيأر :-اًضيأ- شمعألا

 تكسي مث- هآ نيباذكلا نعلا مهللا :لاقف ءوبر هب اًمخض ًالجر ناكو .نيباذكلا نعلا

 َمالكلا عْطَقِي ناك دقف نجرلادبع هللا محر :تلق ها.راتخملاو ںیبزلا نب هللادبعو يلع

 !مهنعلي هنأ نونظي مهو «نيجعلا نم ةرعشلا لس امك نعللا نم مليو
 "ةيمكحلا قرطلا» يف -هللا همحر- ميقلا نبا لاق رخآ ظفلب ةصقلا هذه تورو

 ةالص دعب ناكد ىلع ميقأ دقو- «ىليل يبأ نب نح رلادبع لوق :كلذ نمو ...) 5١(: ص)

 هونعلاف «بلاط يبأ نب يلع نعلأ نأ ينرمأ ريمألا نإ :لاقو «ناكدلا ىلع ماقف -ةعمجلا

 ريمآلا ىلع ةنعللا در فيك رظناف .(هللا هنعل

 ..) )١/ 6-1٠١(: «بدآلا ةنازخ» يف -هللا 2 يدادغبلا رمع نب رداقلادبع لاق

 ىلع ءاملعلا همسق دق لوألا لئاقف «هريغو رعش :ناعون هب دهشتسي يذلا مالكلا :لوقأو

 :عيرأ تاقبط

 .یشعالاو سیقلا ئرماك «مالسإلا لبق مهو ؛نويلهاجلا ءارعشلا :ىلوآلا ةقبطلا

 .ناسحو ديبلك «مالسإلاو ةيلهاجلا اوكردأ نيذلا مهو نومرضخملا :ةيناثلا

 ؛مالسإلا ردص يف اوناك نيذلا مهو «نويمالسإلا :مش لاقيو نومدقتملا :ةثلاثلا

 .قدزرفلاو ريرجك

 درب نب راشبك ءاننامز ىلإ مهدعب نم مهو «نوثدحملا :مه لاقيو لا :ةعبارلا

 ساون يبأو

 ةحص حيحصلاف (ةثلاثلا) امأو ءاعامجإ اهرعشب دهشتسي (نايلوألا) ناتقبطلاف

 .اهمالكب داهشتسالا

 اننا اهواك ا حيحصلاف (ةعبارلا) امأو



 هغلبأو مالك حصفأ -همسا زع- همالكف «ىلاعتو كرابت انبر امإ وهف : يناثلا لئاق امأو

 لوقلا داجأو “بستحملا” هباتك لوأ يف ىنج نبا هنيب امك «هذاشو هرتاوتمب داهشتسالا زوجيو

  امأو ءاهانمدق ىتلا ءارعشلا تاقبط 7 لوألا ثالثلا تاقبطلا ىدحإ ضعب امإو «هيف

 دازو «كلذ يف ققحملا حراشلا هعبتو كلام نبا هزوج دقف تی یبنلا ثيدحب لالدتسالا

 «نايحوبأو عئاضلا نبا هعنم دقو -مهنع هللا يضر- تیبلا لهآ مالکب جاجتحالاب هيلع

 :نارمأ اهدنسو

 بد سرسید :امهدحأ

 ىلع- لوألا درو «هنم ءيشب اوجتحي مل نْیَرصملا نم نيمدقتملا وحنلا ةمئأ نأ :امهيناثو

 لبقو «بتكلا یف هنيودت لبق لوألا ردصلا يف ناك امنإ ىنعملاب لقنلا 1 -هميلست ريدقت

 ريغ نيقيلا نأ ىلع قرف الف «هب جاجتحالا حصي ظفلب ظفل ليدبت هتياغو ةغللا داسف

 ةحص مدع ثيدحلاب مهلالدتسا مدع نم مزلي ال هنأب يناثلا درو فاك نظلا لب ءطرش

 هب قحليو .هظافلأ طبض يف يوحنلل ثيدحلاب جاجتحالا زاوج باوصلاو «هب لالدتسالا

 قاس مث «هنم دارملا ها.(ققحملا نا عنص امك «تيبلا لهأو ةباحصلا نع يور ام

 تعش نإ هعجارف ثیدخ ان جاجتحالا يف فالخلا

 لقان يف طرت ااو هب دهشتسي ىذلا مالكلا لئاق يف ةلادعلا طرتشت ال

 ہلع كلذ

 :(۱۷۔-١/٦٥) «بداآلا ةنازخ” هباتك يف يدادغبلا رداقلادبع لاق

 اتار تنالا ر لت هيلع دب تہ ن مات هلا دا ]

 اًنايبأ اهيف نأ عم «فلس دعب فلخ اهيلع دمتعا ءدهاوشلا حصأ هيوبيس تايبأ تناك

 «ريثك ءاملعلاو «سانلا ىلإ هباتك جرخ دقو .اهولقان اهب بيع امو ءاهولئاق لهج ةييدع

 الو هيلع نيمدقتملا نم دحأ نعط امف «شّتفو هيف رظُنو ةديكَو هبيذهتو ملعلاب ةيانعلاو

 ةغللا لهأ كردي مل ةبيرغ ةغللا نم ةعطق هباتك يف ىور دقو «ركنم رعشب ىتأ هنأ ىعدا

 .هب دهشتسي يذلا مالكلا نم يأ 00(



 سكت 5 وحنلا هنمو ةغللا ملع نع ةذبن تر ےس

 هيف اذإف هيوبيس باتك يف ترظن) :يمرجلا لاق اهنم اًقرح اوُدر الو ءاهيف ام عيمج ةفرعم
 فرعأ ملف نوسمخلا امأو ءاهتبثأف اهيلئاق ءامسأ تفرع دقف فلآلا امأف اًنيب نوسخو فلأ
 نامثع يبأل مالكلا اذه يور دقو .ءيشب هيلع نعطي ملو هزجعب فرتعاف .(""اهيلتاق ءامسأ

 ها.[اضيأ ينزاملا

 ٥٤(: ص) “ليصأتلا” هباتك ةيشاح يف ديزوبأ ركب لضافلا خيشلا لاقو

 راعشأ ىلع ةيبرعلا يف دمثعا) - ىلاعت هللا همحر- مالسلادبع نب زعلا لاق :هيبنت]
 نع ذوخأم لصألا يف وهو «بطلا يف دمتعا امك اهيف سيلدتلا دعبل «رافك مهو «برعلا
 :(۴حاہصإلا٦ عم ٠٠١ ص) :"حارتقالا» يف -هدعب- يطويسلا لاق .(كلذك رافك موق

 .(كلذ يوار يف طرتشت «معن «ةلادعلا هيف طرتشي ال .هلوقب جتحي يذلا يبرعلا نأ ملعف)

 .[ ىهتنا

 نيب لوادتم باتك يف نكي ماو هلئاق فرعي مل یڈلا رٹنلاوا رھشلاب عتحي له

 )١/ ٠١(: «بدألا ةنازخ» يف يدادغبلا رداقلادبع لاق .كلذب جتحي ال :باوجلا

 زوجي ال هنأ -اهمالكب جاجتحالا حصي يتلا تاقبطلا نييبت نم- انركذ امم ملعو...)

 يف فاصنإلا» باتك يف يرابنألا نبا كلذب حرص «هلئاق فرعي ال رثن وأ رعشب جاجتحالا
 قثوي ال نمل وأ ہدّلومل وأ ءاعونصم مالكلا كلذ نوكي نأ ةفاخم كلذ ةلعو ؟فالخلا لئاسم
 .هلبق ام رظناو ها.(همالكب

 )١/ ٠١(: «روذشلا” ىلع -هّللا هحر- ةدابع لاق

 .هلوسر مالكو هللا مالك نم الإ نوكي الو «ةدعاقلا تابثإل ركذي يئزج :دهاشلا)

 .ءابرعلا برعلا مالكو

 تتش نإ هعجارف هركذو ءاھلئاق فرع نيسمخلا هذه نم اتیب ن "ةنازخلا ” ىلع قلعملا ركذ ..
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 نس

 ےس ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ٠ 0 ۱ 55 ل م

 .قلطملا صوصخ او تب ور عادلا یے :لاثملا 27

 رابتعاب امأو «يوغللا ینعمل اب سكع الو ءًالاثم حلص اًدهاش حلص ام لكف لحملا رابتعاب

 ها.(لمأت نيابتلا امهنيبف لاثملاو دهاشلا موهفم

 مل :نايحوبأ لاق) ۲٦۸(: /۱) *رئاظنلاو هابشألا» هباتك يف -هّللا هحر- يطويسلا لاق

 اذه سيل :عضوم ريغ يف لاقف «رعشلا ةرورض يف نييوحنلا لوق ىنعم كلام نبا مهفي

 مهحالطصا يف ةرورضلا نأ مهفف ءاذك :لوقي نأ نم نكمتم هلئاق نال «ةرورضب تيبلا

 ىلعف ءاذك :اولوقي نأ نكمي ذإ «كلذ ىلإ نوئجلي ال مهنإ :لاقف ءيشلا ىلإ ءاجلإلا وه

 رجا تيك رت طو اھتلاز) نكمو الإ روف نم ام هتل الص ةرورض دجوت ال همعز

 ةصتخملا رعشلا يف ةعقاولا مهبيكارت نم كلذ نأ ةرورضلاب نونعي امنإو ءبيكرتلا كلذ ريغ

 الو «مالكلا نود ةصاخ رعشلا يف كلذ نولمعتسي امنإو يرثنلا مهمالك يف عقي الو ءهب

 هانركذ ام نونعي امنإو ظفللا اذهب قطنلا نع ةحودنم ال هنأ ةرورضلاب نويوحنلا ىنعي

 لات یھ O فا کس ھر فام ملكا ھر تہ افغان

 رم ید رعشلا يف انل زوجي له يلع ابأ تلاس :*صئاصخ ا” يف ينج نبا

 سيقن نأ انل زوجي اذكف «مهروثنم ىلع انروثنم سيقن نأ انل زاج امك :لاقف ؟الوأ برعلل

 ءانيلع هترظح مهيلع هترظح امو ءانل هتزاجأ محل ةرورضلا ةتزاجأ امف «مهرعش ىلع انرعش

 نم ناك امو ءانتارورض نسحأ نم نكيلف مهتارورض نسحأ نم ناك امف كلذك ناك اذإو
 هابشألا» نم هظفلب ها.كلذ نيب كلذ نيب امو ءاندنع اهحبقأ نم نكيلف مهدنع اهحبقأ

 ."رئاظنلاو

 ٣٣-۳٣٤(: /۱) «بدآلا ةنازخ» هباتك يف -هللا هحر- يدادغبلا رداقلادبع لاقو

 ام ذإ ركذ ام ريغ عضوملا يف نكمي ال هنأ اهانعم سيل ةاحنلا دنع ةرورضلا نأ :يناثلا...)

 ةرورضل دحاج الإ اذه رکنی الو ؛هريغ اهظفل نم ضوعي نأ نكميو الإ ةرورض نم

 قطنت داكتالو ءلهجي ال ناكمب لامعتسالا يف عايشلا نم برعلا مالك يف ءارلا هذه .لقعلا

 رظاني ناك ىتح ءاهيف هتغثل ناكل ءاطع نب لصاو اهرجه دقو ءاهنع نايرعت نيتلمجي

 راص ىتح بيجاعألا ىدحإ ناکف ءار هقطن يف عمسي الف ربنملا ىلع بطخيو موصخلا



 تپ

 ٠ ٣۳ وحنلا هنمو ةغللا ملع نع ةذبن سل

 رمألا لصو اذإو «ريثكب اذه نم لهسأ ةيرعشلا ةرورضلا بانتجا نأ يف ةيرم الو .ًالثم
 ینعم امنإو ءعامجإلا فالخ كلذو ؛یرع رعش يف ةرورض ال نأ ىدأ دحلا اذه ىلإ

 كلذ يف ےب قطنلا ةرورض هتنمضت ام ةظفل الإ هلابب رطخي ال دق رعاشلا نأ :ةرورضلا

 ليزي ء یش يف لاتحب نأ ىلإ هريغ هبتني دق ثيحب ؛كلذ ريغ وأ صقن وأ ةدايز ىلإ عضوملا
 .ةرورضلا كلت

 اهنأ الإ ةرورض اهيف مزلي ةدحاو ٹکا وأ ناترابع ىنعملل نوكي دق هنأ :ثلاثلا

 مهءانتعا نأل «ةرورضلا ىلإ نوعجري لاح ا هذه يف مهنأ كش الو ءلاح ا ىضتقمل ةقباطم
 حلصي هيف ةرورض ال ام نأ عضوم يف انل رهظ اذإو .ظافلالاب مهئانتعا نم دشأ یناعملاب

 .لاح ٢ا ىضتقمل قباطم هنأ ملعي نيأ نمف كلانه

 نود فحازملا بيطتستف .فاحز ضراعل يسايقلا مالكلا ىبأت دق برعلا نأ :عبارلا

 ها.(كلذل ةرورضلا ْبَكْرَتَف .سكعلابوأ هريغ



 سس ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ۲٢ رس
 کے ا فورس شش اح يیج ممے 1-١ هت

 ےک رک 0ج ۸.۰۸, َټ م
 چ ر تچ ڑووپ

 «ىطبصا دلا ةدانع ىلع ناس ےک حق

 ةلئسألا ريثك ءفاّطقلا يناد ةَرَملا ُعناّي ةّراشإلا رهاظ «ةرابعلا حضاو خرش اذه

 راغض ىلع “ةيمورج الا ةمدملا* مهف ریسیٹب ىلاعت هللا لإ ىفلُرلا هب تدصق «تانيرمتلاو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر انالومو انديس َةَعْل يه يتلا ةیبرعلا مّهَمَك ىلإ بابلا األ ؛ةبلطلا
 E یھت ھر يفر

 .هيلإ ىعسأ ام ريخ وهف ؛لجو زع هللا اضر هب قحتسأ نأ وجرأو

 نينمؤمللو «يَدلاولَو يل رفغا انّبر ءريصملا كيلإو ءانْبتَأ كيلإو ءانلكوت كيلع اجر

 ۱ .باسح ا ٌموقي موي تانمؤملاو

 هدحو ىلاعت هللاب زتعملا هبتك

 للا دبع نيدلا ييحم دمحم

 (مامح ا رفك) ةيرقب (۱۳۱۸) ةنس دلو ءيرصملا ديمحلادبع نب نيدلا يي دمحم ةمالعلا خيشلا وه ٠أ

 ةرازو يف اًيتفم ناك دقف ايتفلاو ءاضقلا لاجر نم ناك هدلاو نآل ملع تيب يف ىبرتف «ةيقرشلا ةظفاحمب

 ةيملاعلا ىلع لصحو ءرهزألا ىلإ لقتنا مث .ييدلا طايمد دهعم يف ةساردلل هوبأ هعفد .ةيرصملا فاقوألا

 امك ةيبرعلا ةغللا ةيلكل اًديمع ناك مث .نادوسلاو رصمب سيردتلاب لمعو ؛(مع۱۹۲۵) ةنس ةرهاقلاب ةيماظنلا

1914١) ةنس هئاضعأ ىلإ ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عم همضو «رهزألاب ىوتفلا ةنحجل سيئر ناك
 رھتشاو (م

 ةيبرعلا ةغللا عمجمب اوضع ريتخا الو ءاهنم تارشع عبط ىلع فرشاف (اهقيقحت وأ) تاعوبطملا حيحصتب

 :هظفلام -نيدلا ييحم نع ثدحتي وهو- راجنلا يلع نب دمحم خيشلا اهيف لاق .لابقتسا ٌةلفح هل لم

نم هدهاعم يف سردي ام لجو «رهدلا نم نيح رهزألا ىلع تأ دقلو)
 دقل :لاق مث .هجارخإ وأ هفيلأت 

 ؛ثیدح ا الإ فرعي ال يذلا ثدحملاكو :نآرقلا الإ فرعي ال يذلا ئراقلاك ناك هنإ :يربطلا يف ليق

 7إ فرعي ال يذلا بساحلاكو وحنلا الإ فرعي ال يذلا يوحنلاكو «هقفلا الإ فرعي ال يذلا هيقفلاكو

فلاكو ءوحنلا الإ فرعي ال يذلا يوحنلاك هنإ :نيدلا ييحم خيشلا يف لاقي كلذكو «باسحلا
 ال يذلا هيق

 كلذ ةيآو «مالكلا الإ فرعي ال يذلا ملكتملاكو :ثیدح ا الإ فرعي ال يذلا ثدحملاكو «هقفلا الإ فرعي

 (۱۹۲/۲۰) ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلج ها.(نونفلا هذه يف بتكلا نم هجرخأ وأ هفلأ ام
 :(م19551) ماعل



 ےہ ےکوچچچچججمچج وو یھ 7

 سام لعمل

 .هيف عراشلا مكح هعضاو < سن «هترمت هعوضوم ؛وحنٰلا فیرعت

 0 انام دع ىلع ةيرعلا للا يف قلطت (وث) ةملك : :فیرعتلا

 تک

 تر ٹو کرب بر بت ےن

 ٠ (كلذ عبتي امو ءانبلاو ءبارعإلا نم اهبيكرت لاح يف ةیبرعلا تاملكلا رخاوأ

 اهلاوحأ نع ثحبلا ةهج نم ةيبرعلا تاملكلا :وحنلا ملع ٌعوضومو :عوضوملا

 .ةروكذملا

 د لا ا ل "ھ90 را

Mes 

 .ةيبرعلا مولعلا نم وهو :هتبسز

 هب ارخف وحنلا يفكيو ءوحنلا يف اًرخف هيفكيو .. .) :لاقف -هّللا ہحر- ۔.

 داھتناز ورجال ادن انيق اتخلا و ارا ليلذتو ءاهتسارد ريسيتل «ةلوادتملا هبتك مظعم جلاع هنأ

 -رقوملا عمجملا ءاضعأ نحن- انم ريثك لازی الو «لصفملل شيعي نبا حرش>و «ةيفلألل “ينومشألا حرشااب

 رون ىلإ مدقلا مالظ نم اهلقن يلا ةيوحنلا ةبتكملا نم رخازلا ددملا اذه ىلإو «هتاقيلعتو هتاباتك ىلإ عجري

 ۷1769۳07 EEE .(م واو حلا اوا

 يف حراشلل -هللا هظفح- نسح نب روهشم خيشلا ةمجرتو ؛ ؛(۹۲/۷) يلكرزلل “مالعألا” ةمجرتلا عجارم

 .هللا ہحر یطاشلل )۸۱/٦-۸٥( تاقفاوملا سرهف

 توحن)ك ةهجلاو دصقلا :ناعم ةتس ةغل وحنللو )١/ ٠١(: “ليقع نبا ىلع هتيشاح” يف يرضخلا لاق ()

 اغا ةسخ قلع اًده)ك مسقلاو :(فلا وغ یدنع)ک راذقملاو :«(ورمغ وحن دیز) ک لئلاو 4( تثيبلا وح

 :يدوادلا مامإللو .لوألا اهرثكأو اهرهظأو «(هكمسلا وحن تلكأ)ك ضعبلاو
 المك درفم تيب نمض اهتعمج ةغل تتأ دق ناعم عبس وحنلل

 الثملا ظفحاف ٌّفرحو ٌضعبو عون يجاوب و دوو هديت

 و ءاهحتف وأ (نإ) رسک و :دئاعلا فذحو ؛ ءخسأو الا وحل طورش نایب نم) )1/1١(: ئرضخلا لاق جت

 ھا .(كلذ



 و دس ےس مس سس ورم عدم دس سس حس ریس 1
 یم

 ہےسس ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيب ةيبهذلا للح هذلا للحلا ۲٢۹ ےس

 ا وا 11110 أ روهشملاو :هعضاو

 ٠ امهنع ىلاعت هللا يضر بلاط يب :أ نب يلع نينمؤملا

 دحاو ىلع ُُعْلَعََنّيعَت امرو قیافکلا ضورف نم ْنضْرف هُمّلعتو :هيف عراشلا مكح

 هيلع ِنْيَع ضْرَق راصف

 لوأ نأ تدجو لب ءاذه ىلع احیحص اًدنس دجأ “×۶ ھ۹۶۹9

 .اضيأ هيلإ حيحص دنس نودب نكلو و -هنع هللا يضر- بلاط ىف د ا

 سروس یب .هيبأ نب دايز رمأب هنأ ىرخأ يفو :باطخلا نب رمع ماما فرخ هيرو لذ قارون اه

 يبأ نب يلع هل رمآلا نأ ديفت تایاو EE ؛حیحص دنس كانه سیلو - ىرت امك- تایاور

 .هيلإ حصي ال دنسلا نأ مدقت دقو «بلاط

 .لبق مدقت امك -هّللا هحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش هب لاق دقو «حيحص لیصفت اذهو )٣(



 ياي تو فا يجاهنصلا دواد نب دمحم نب دمحم هللادبعوبأ وهو فئنصملا لاق

 ةئامعبسو نيرشعو ثالث ةنس يف یئوتملاو «ةئامتسو نيعبسو نيتنثا ةنس يف دولوملا مورجآ

 ا و ی فا قم )0 090 .

 :لاقف (۲۳۸-۲۳۹ /۱) «ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةیغبل هباتك يف -هللا هحر- يطويسلا هجرت (')
 مضو «ةدودمملا ة ةزمهلا حتفب حتفب مورج آ نباب روهشملا يوحنلا هللادبعوبأ يجاهنصلا دواد نب دمحم نب دمحم

GISھی  
 موسع هحالصب دهشيو «حالصلاو ةكربلا و ءوحنلا يف ةمامإلاب اهريغو يعارلاو يدوكملاك هتمدقم حارش
 يلع نب دمحم ةمجرت يف “ةطانرغ خيرات” یی سر یس مو .هتمدقمب نيئدتبملا عفن

 يناسغلاو ءذاتسالاب - لجرلا اذه ينعأ- هفصوو «لجرلا اذه ىلع سافب أرق هنأ يوحنلا يناسغلا رمع نبا
 انهو .رصعلا كلذ يف 0 نبا ! نأ اذه نم ذخؤيف «ةئامتسو نينامثو نيتنثا ةنس -مدقت امك- هدلوم

 وهو «ضفخ اب ر مع هنآل وحنل !| يف نييفوكلا بهذم ىلع ناك هنأ هتمدقم نم اندفتسا اّنأ وهو «رخآ ءيش

 مزجلاو «(امفيك) مزاوجلا يف ركذو «مهيأر وهو تے هنأ يف رهاظ وهو (موزج رمآلا) :لاقو «مهترابع
 طخب تيأر مث .ةفيرشلا ةبعكلا هاجت هتمدقم فلأ هن ىعارلا ركذو .نطفتف «نويرصبلا هركنأو ءمهيأر اهب

 يوحن «موركأب فرعي «ساف لهأ نم هللادبعوبأ يجاهنصلا دمحم نب دمحم :لاقف «هتركذت يف موتكم نبا
 ۔امربخو تادرشلا ىف زيجارأو تافنصصم ہلو عراب بدأو باسحو ضئارف نم تامولعم هلو هارت
 ىلإ وهو «تاءارقلاو وحنلا ةفرعم هيلع بلاغلاو «ةر روک ذم ا هتامولعم نم اهله أ ديفي ءسافب ميقم وهو

 دلوم ناكو) :ةيمورجلل هحرش يف يوالح ا لاق یھتنا ل ا وس ؛يح نآلا

 ل رہ و یف ید وس ا تنا ماع ةیمورح ا فلؤم

 .هظفلب يطويسلا مالک یھتنا .(برغملا ا ات ةنيدمب دیدح ا باب یس نفدو خلا

ET TOE ر تم ام ا 
 ےک 2 یخ ث ہی اس يي

 ميهاربإ نب دمحم ہللادبعوبا هنع اھاور ۳۰ نا ل دا هر یزاسنا لاق
 نیم كلل ادبغ نس مح انآ دمام ل دروأو نأ ىلإ .. .يضاقلا يمرضح ا

 دمحم نب دمحأ رفعجوبأ بيطخلا ینثدح «ىكلاملا یطانرغلا تے
 01 .ىهتنا .هنع يمرضحلا هللادبع يبأ نع «يماذجلا ملاس نب

 يف امك- ءاقنع نبا لاق نکل :لوقأ .(يفوصلا ريقفلا) ربربلا ةغلب :هانعمو :يطويسلا لوق :هيبنت
 ىلع (یئوصلا ےک اهانعم رب رلا ةغلب ةيمجعأ ةملك ىهو...) :هظفل ام ۔:(٥٢۲ )١/ “ةيردلا بكاوكلا”
 ينب یمست ةليبق «ربربلا ةليبق يف امنإو :لاق نأ ىلإ ...كلذ نوفرعي ةرباربلا دجأ مل ينكل «ليق ام
 ها.(مورجأ



 ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا يو
 ا 5 8 چ سار رق ه2 مسرع يما <

 کج it ا مو ر 22 1 io “f? 3 1 tt ف ع وم
 .عضولاب دیفملا تكرملا ظفللا وه مالكلا :لاق مچ 1 1 أ 8 یگ واہ

 5 طس 2

 یس يناثلاو «يوغل اههدحأ :نایتعم تی ظفلل :لوقأو

 _ نكي مل مأ ءاَّظفل ناكأ ءاوس (ٌةَدئاق هببسب لص مَع ةرابع :وهف " ٠ يوغللا مالکلا امأ

 .ةراشإلاو ةباتكلاو طا اک

 ءاظنل نوكي نأ لوألا :رومأ ةعبرأ هيف عمتجي نأ نم دب الف يوحنلا مالكلا امأو
 عضولاب اعوضوم نوكي نأ عبارلاو ءاديفم نوكي نأ ثلاثلاو ءاّبکرم نوكي نأ یناثلاو
 .يبرعلا

 ئدتبت يتلا «ةيئاجحلا فورحلا ضعب ىلع ًالمتشم اًنْوَّص نوكي نأ :اًظفل اظفل هنوك ىنعمو

 هذه نم ةدحاو لك نإف ؛(دیعس)و 8 تکو «(دمحآ) :هلاثمو «ءايلاب يهتنتو فلالاب

 ةراشإلاف ؛ةيئاجه فّرْخَأ ةعبر أ ىلع ًالمتشم اًئوص نوكت اهب قطنلا دنع ثالثلا تاملكلا

 ا فرج وس ىلع ا ايف مدخل ؛نييوحنلا دنع اًمالك ىّمست ال - ۔ہلثم۔

 صفا ا اھم ورمل يك یس كنك
 ۳( ےب و اے و 3 1 3

 ارفاسم تم رش نشا و أ نيتملك نم اًفَلؤِم نوكي نأ :اًبکرم هنوك ىنعمو

 ل ُبیصٔ دهّتْجُم لکل)و ” (دْجَلا ُدهَتْجْلا غلبو ٠ (مفات ُمّلعلا)و

 )١( يفن ىلإ هب اولصوتيل ةعدتب لا ضعب هب یتآ امنإو «حيحصب سيل فيرعتلا اذه نكلو «برعلا ةغل يف :يأ ٠

 سراف نبا مامإلا لاق :ةغل مالكلل حيحصلا فیرعتلا كيلإو -هنأش لج- انہر مالك نع فرح او توصلا
 تلقا ى0 کچ .مهفم قطن ىلع لدی.. ہے ےس ا

 ۱ - .فرصتب ها.(هتملك وأ كملك اإ يميلك وهو ءاميلكت

  .ةيئتف ةغللا لهأ دنع مالكلل حيحصلا فيرعتلا مدقت (؟)

 هب عوفرم أدتبملا ربخ (رفاسم) ہہرخآ ىلع ةرهاظلا همضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (دمحم) (۳)
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 اهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ )٤(

 هرخآ ىلع ةرهاظلا همضلا هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (غلبي) (ه)

 بوصنم هب لوعفم (دجملا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (دهتجملا)
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا هحتفلا هبصن ةمالعو

 رورجملاو راجلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ماللا)ب رورجم مسا (لك) ءرج فرح (ماللا) مہ
 = رورجم هيلإ فاضم (دهتجم)و ؛فاضم (لك)و .(رقتسم وأ نئاك) :هريدقت مدقم ربخ فوذحمب ناقلعتم



 سس 3 ۹ 1 هعاونأو مالكلا ےس

 لإ یقتک اک وک للا
 رات نک ندم" قلوب ارا لئ اکا یس تارابعلا هذه نم ةرابع لکف

 ناكأ ءاوس اهيلإ اهريغ مضنا اذإ الإ ةاحنلا دنع اًمالك ىمست ال ةدحاولا ةملكلاف ؛رَثْكَأ
 نک لسا فنا " ٹ۲ مأ ةقباسلا ةلثمألاك «ةقيقح اهيلإ اهريغ مامضنا

 "یخ دمع زيدقتلا نال ؛ مالك رعت ةملكلا هذهف مح لو كوخ

 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم رخؤم أدتبم (بیصن) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضلاب

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 .لمأتف رشلا نم نوكي دقو «ريخلا ہر يعل هي

 تم .ةنسلاو باتکلا ةلدأب ةلطاب يهف ةباصإلا نم تناك اذإ (بيصم دهتجم لك) ةدعاق :ةدئاف

 E LO ےک یگ اجرک ک رب تک دیر يف استي پت اي 9 لا او

 ناكف مكحلا يف ادهتجا ناميلسو دواد نأ ذإ «ةدعاقلا هذه نالطب ىلع ةلالد اهيف اهيف هيآلا هذهف چک نسلم

 . 6 نعم ایٹ هاف ةف :لاعت هلوقل دواد نود ناميلس عم باوصلا

 .(رجأ هلف اأطخأف دهتجا اذإو «نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ» : رپ يلا لوق ةنسلا نمو

 دق دهتجملا نأ ىلع -اًضيأ- ةلالد هيف ثيدحلا اذهف -هنع هللا يضر- صاعلا نب ورمع نع هيلع قفتم
 اظ دھار اشا دھکا ا707 رکا ئطخ نو تيفي

 دهتجم لك نأب لوقلا) ۔:(٣٥۳ /۱۷) «ءالبنلا مالعأ ریس يف امك- ىنيئارفسإلا قاحسإ وبأ لاقو

 انه اهطسبل سيل «ةلطاب مزاول اهنم مزلل ةدعاقلا هذه ةحصب انلق ولو .(ةقدنز هرخآو ةطسفس هلوأ بيصم
 .(۸۷- 860 ص) «يناكوشلا مامإلا ىواتف نم ینابرلا حتفلا” باتك رظناو .لح

 ص) “ةيظفللا يهانملا مجعم7 يف ديزوبأ ركب خيشلا ةليضفل اًمتم اسم تيأر اذه ةباتك دعبو
 .ءاش نم هيلإ عجريلف .ةمصاعلا راد رشن ةثلاث ةعبط (؟* 4

 أدتبملاب عوفرم أدتبملا ربخ (ريخ) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (ملعلا) ١

 لحم يف نوكسلا ىلع ینیم خيم لوصوم مسا (ام)و ؛فاضم (ريخ)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا همضلا هعفر ةمالعو

 ةردقملا ةمضلا هعفر يقلع مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (ىعست)و «فاضملاب رج

 فرح (ىلإ) (هيلإ)و «(تنأ) هريدقت ابوجو رتتسم ريض لعافلاو «رذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع

 لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ہرج لا فرحب رج لحم يف رسكلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءام ا)و ہرج

 نم ءاهملا دئاعلاو ءلوصوملا ةلص اهل بارعإلا نم اه لحم ال لعافلاو لعفلا نم ةلمحلاو «(ىعست)

 .(هيلإ)

 رخؤم أدتبم (كوخأ) -حصألا ىلع- مدقم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم ماهفتسا مسا (نم) ()

 لصتم ربمض (فاکلا)و «فاضم (وخأ)و «هتسلا ريال ا هعئز 00 عوفرم

 أدتبملاب عوفرم أدتبملا رخ (يخأ) «هرخآ ىلع ةرهاظلا همضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم ادتبم (دمحم) ۳)



 ےہ ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا_ _____ ٠١ ےل

 . تانلگ هال نم ةفلؤم ةرابع ريدقتلا يف يهف

 اًرظتنم عماسلا ىقبي ال ثیحب «هيلع ملكا وكس شي نا: اديها نب

 ٴ نم بكرم ظفل هنأ ولو ءامالك كلذ ىمسي ال (ذاتسألا ٌرّضح اذإ) :تلق ولف ؛رخآ ءيشل

 اذإف «ذاتسآلا روضح ىلع بترتي اع اذه دعب هلوقت ام رظتني بطاخملا نال ؛تاملك ثالث

 :ةدكافلا لول وك را الا تأ ذاتسالا رضح اذإ) :تلق

 نم مالكلا يف ةلمعتسملا ظافلألا نوكت نأ : يبرعلا عضولاب اعوضوم هنوك ینعمو

 اهو تک (رفك) ا قافا تن یس قلع ةلالدلل ترا اکر يتلا ظافلألا

 برعلا یک ام او ةملكو «يضاملا نامزلا يف روضح ا لوصح وهو «ىنعمل برعلا

 اکے ع تک :تلق اذإف ؛مسالا اذهب ىمسملا صخشلا تاذ وهو «ىنعل

 هعضوام مالکب تملكت اذإ ام فالخب ؛برعلا هعضو ام امهنم لك نیتملک تلمعتسا

 ءامالك ةيبرعلا ءاملع فرع يف ىمسي ال هنإف ؛جنرفلاو «ربربلاو «كرتلاو «سرفلاك :مجعلا

 .امالك ىرخألا ةغللا لهأ هاّمس نإو

 3 5 ود a داك د

 حج .ًالْيَل ٌرَمَقلا ےب .ةيفاَص ُءاَمسلا طاس لالفا رم 099 ٦ 3 ع َ : يف و

 اي رات هللا TT ا | هلإ ۶۹ی٦

 ؛ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو =

 .فاضملاب رج لحم ين نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءايلا)و «فاضم (يخأ)و
1 

 .(ملكتملا ءاي)و ء(خأ)و «(دمحم) :يه ا

 لعفلا هل بصانلاو «ةيفرظلا ىلع بوصنم طرشلا ىنعم نمضت نامزلا نم لبقتسي امل فرظ (اذإ) ٦٦

 لعفلاب عوفرم لعاف (ذاتسألا) «بارعإلا نم هل لحم ال حت تر (تصنا)

 رج لحم يف و (ذاتسألا رضح) ةلحج و؛فاضم (اذإ)و 4 ce رخآ رهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو (رضح)

 لعفلاب عوفرم لعاف (ذيمالتلا) «بارعإلا نم هل لح ال 7 ضام لعف (تصنأ) «فاضملاب

 «بارعإلا نم اهل لحم ال (ذيمالتلا تصن ا رهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو (تصنأ)

 .(اذإ) وهو مزاج ريغ طرش باوج يف ةعقاو ام
 ؛(رضح) لعفلاب عوفرم لعاف (دمحم) «بارعإلا نم هل لحم ال مت حتفلا ىلع بم ضام لعف (رضح) 7

 .هرخآ ىلع ة رهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو



 ےس ے' هعاونأو مالکلا تر -

 :درفملا ظفلل ةلثمأ

 امهم .ءاتشلا ءاج اذإ .سانلا فَّصْنأ ول .تْوَمَرْضَح .هللاُدبَع .ةيردنكسإلا ةنيدم

NT EET 

 ام ؟ابکرم هنوك ىنعم ام ؟اًديفم هنوك ىنعم ام ؟اًظفل هنوك ىنعم ام ؟مالكلا وهام

 .امالك ةاحنلا دنع ىمسي ام ةلثمأ ةسمخب لثم ؟يبرعلا عضولاب اعوضوم هنوك ینعم

 تہ سہ انيلإ ْتّلقُثو ؛مھمالک يف اهَتوُلمْعَتْسي ُبَرعلا ناك يتلا ظاَملألا :لوقأو

 ال ؛انئاقدصأو انيلهأ ىلإ اهب بنو اک ی اهورقتو ءاتسررفر انت ارواحُم يف اهب ملكتن

 ترطب ادق تا داماد نما كو عر نأ نع اهنم.دحاو ولي

 .لماتيلف .مالكلل سيلو «ةملكلل ميسقتلا اذه نأ :(۲۹-۳۰ /۱) "بكاوكلا» يف )١(

 ؛ىنعم ىلع لدي ال هريغ ىلإ فيضأ اذإ يذلا فرحلا جرخأف «هريغ يف ىنعم ىلع لديل ءاج فرح :هانعم (؟)

 نا لغ لدي ال ءاقووفأ هد ير ا ل :يجهتلا فورح لثم

 نيذه يف نافرحلاف (ةكم ع ترفاس) وأ (تيبلا د تجرخ) :تلق ول حضوأ ىنعمب وأ «(دمحم) فوذحملا

 ديفتسن اننإف (ةكم ىلإ ترفاس) :وأ (تيبلا نم تجرخ) :تلق ول ام فالخب ائيش امهنم دفتسن مل نيلاثملا

 ةصالخلاف «ةكم ىلإ ىهتنا رفسلا نأ يناثلا لاخلا نمو «تيبلا نم ناك جورخلا ءادتبا نأ لوألا لاثملا نم

 :ناعون فورحلا نأ

 .يناعم فورح (أ)

 مدقت امك ىنعم تدافأ اهريغ ىلإ اهتفضأ اذإ يناعملا فورحف اک هني یک ام وهو: قام ترس (پآ

 ال فورحلا هذهف (نم «نع ءىلإ) :كلوقك یعم ديف ال هثإف ادرغ نا اتا اذإ ام فالخب «نيلاثملا ىف

 لا شب ا وت رر ا

 ) :لثم اهلخدن يل مآ -مدقت امك- اهريغ ىلع اهانلخدأ اوس اعيش دیت الف لالا فوزخ ایا رکحلالا

 .اهتاذب ةملك ینعمل ا فرحو «ةملكلا نم ءزج ءاجفا فرح نأ :لبق مدقت امم ملعف .(ف «ر



 — ےل ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ۱ و چ

 ىلع تلد ٌةملك :نييوحنلا عالطصا ينو «ىّمَسُم ىلع لد ام :ةغللا يف وهف مسالا ام
 E BE وحن ؛ نامزب نرتقت تو ءاهسفن يف ینعم

 ۱ يف ًالخاد نامزلا نشو ؛ینعم ىلع لدي ظافلألا و ور فنومیلو

 .امسا نوكيف ءہانعم

 يف ىنعم ىلع تلد ةملك :نييوحنلا حالطصا يفو فدل لا يف وهف لعفلا امأو

 (بتك) :وحن «لبقتسملاو :لاح او ءيضاملا :يه يتلا «ةثالثلا ةنمزآلا دحأب تنرتقاو ءاهسفن

 (ْبُتَكي) :وحنو ءيضاملا نامزلاب نرتقم ىنعملا اذهو «ةباتكلا وهو ىنعم ىلع ةلاد ةملك هنإف

 :وحنو ءرضاح ا نامزلاب نرتقم ىنعملا اذهو -اًضيأ ةباتكلا وهو- ینعم ىلع لاد هنإف

 لبقتسملا نامزلاب نرتقم ىنعم اذهو -اًضيأ ةباتكلا وهو- ىنعم ىلع ةلاد ةملك هنإف (ْبّتْكا)

 .ملكتلا نامز دعب يذلا

 مَلْعاَو ملْعَيو ملعو ْمَهِفاو مُهفيو مهفو نصْناَو رصنيو رصت :ظافلألا هذه لثمو

 .برضاو برضَيو برضو «سلجاو ٌسلْجَیو سَلَجو
 داو دام داع

oميزت  AS 

 ا «عراضمو «ضام : :عاونأ ةثاالث ىلع لعفلاو

 تیک ا سک ملكت ١ ناهز لنيك ئذلا ناَمّزلا يف عقو ثدح ىلع لدام :يضامل اف

 .كرتشاو ؛رفغتساو «ملکتو رصنأو عيسي «جرخو «مهفو

 مُهفَيَو ب و ا ملكتلا نامز يف عقي ثدح ىلع لدام :عراضملاو

 وحن ال لعفلا هب جرخ ء(نامزب ةنرتقم ريغ) :هلوق) :(۱۷ /۱) “ليقع نبا” ىلع هتيشاح یف يرضخلا لاق )١(

 ال اعضو ةنمزآلا دحأب ةنرتقم ريغ دارملاو ءهب نرتقم هنأ ال نامزلا سفن هلولدم ناف «(نآلا)و (سمأ)

 وهو ليقلاو ؛هرخآ برشلا وهو قوبغلاو «راهنلا لوأ برشلا وهو حوبصلا وحن جرخ الثل نمز قلطمب
 ها.(هريغ مأ ضام وهأ ملعي الو «حابصلاك نمز قلطمب نرتقم اهانعم نإف .هطسو برشلا

 ینمز دحأب نرتقم ىنعم ىلع لدام وهو) :عراضملا لعفلل هفيرعت يف )٤١/١( "بكاوكلا» يف لدهألا لاق ()

 نوكي اهنع درجتلا دنعف .ةئيرقب الإ اهدحأل نيعتي الو (موق 1 مقیس) :وحن «لابقتسالاو «(موقي) :وحن «لاحلا

 :وحنب نرتقا اذإ لاحلا نيعتيو . .وأ ...وأ فوس وأ نيسلا هيلع تلخد اذإ لابقتسالل نيعتيف ءامحل ًالمتحم

 .(نآلا ٌدْيَر ٌموقي) :كلوق ہلکا نمز يف ناك ام لاثمف ءاذه تفرع اذإ .ها(...وأ (ةعاسلا) وأ (نآلا)

 - موقيس) :كلوق ءهدعب ناك ام لاثمو .ملكتلا نمز تقو يف ماق اًديز نأ نيبت (نآلا)ب لعفلا نرتقا املف



 ےس وو 1 هعاونأو مالكلا ر

1 
 رم

 .كرتشيو «رفْغتْسَيو ملكتيو رصْنَيو «عَمسيو رخي

 اوب نم قت نامز دعب هلوُصُح ُبَلْطُي ثدَح ىلع لدا والا

 كر ار داو شور دام کو

 يف نعم ىلع تلد ةملك :ةاحنلا حالطصا ينو فّرطلا :ةغللا يف وهف فرح ا امأو

 ال ىنعملا هيو دك ا رعود ىعم ىلع تلد ةملك ظفللا اذه اف «(نم) :وحن ءاهريغ

لكلا هذه ىلإ مضت ىتح متي
 7 .ًالثم (تْیبلا نم تْبَهذ) : :لوقتف ءاھّریَغ ةم

 (عبس 7 نار حلاص 9 ئ2 ا تک ملف «باتک 27 ةلثمأ

 .مشآ ءَآلُؤَه ةَدْرَو ٌةَسِجْرَت قارتتک ةَلاَقترب ہدف ؛ رم بئذ ٌراَمح

 ؛ضرا ىَضْرَي يِضَر «نيٳ نما نم مأ «لق لوق لاق ْرفاَس ٌرفاَسُي َرَقاَس :لعفلل ةلثمأ

5 
 ° ا.ه عمو ھچ 6 ےہ ج ںو سوي ضس

 . رفعتسا ٌرفْغَتْسَي رفغتسا دهّتجا دهتجي دهتجا ف ديفا فات قدص

0 «فوس ام 31 یل نا نا کل لا ىلع «نع لإ رش :فرحلل ةلثمأ
 

 جت 2

 .وأ < مث نا تا تال م وت ال ول نت ال ل

 *دئاوفلا عئادب” رظناو .ملكتلا نمز دعب ثّدَح ديز مایق نأ كل رهظ نیسلاب لعفلا نرتقا املف ء(ٌدْبَز

 .(191-197 /5) -هللا هحر -ميقلا نبا مامإلل

 ںی ےہ ؟یکاوکلاہ ف لدهألا هب هفرع ام هفيرعت ف لوالاو ہروصق هيف فيرعتا اذه )١(

 ماود وأ چ زی ف 98 : وحن ءلصحي ملام لوصح هب بولطم ا نأل ر اڈبا لبقتسم نمازي نرتقم: لعف وهو)

 يا بل اجاب 95 :ىلاعت هلوق هيف لخدي ال حراشلا فيرعت ذا 4 نأ لأ ا اپ لک دوغ لصح ام

 .قتم وهو اذهب هبطاخ ہللا نال هن

 5 -هللا ےجرم يطيقنشلا همآلعلا هلاق ام كيلإف ؟قتم وهو ىوقتلاب هيبن هللا رمأي فيك :تلق نإف

 هرمأب هتمأ رمأ وأ كلذ ىلع ماودلا هب داري ىوقتلاب هرمأ نأ باوجلاو و) :("°ص) “هقفلا لوصأ ةرك ذم”

 ةمالعلا خيشلل )٥٤( ةدعاق (١١١-9١١ص) *نآرقلا ريسفتل ناسحلا دعاوقلا” رظناو ها.(مهل ةودق هنآل

 .هللا ہحر يدعسلا رصان نب نمر لادبع

 ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاتلا)و «كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف (بهذ) ؛ 44

 ةرهاظلا ة ةرسكلا هرج ةمالعو (نم)ب رورجم مسا (تيبلا) ءرج فرح (نم) «لعاف عفر لحم يف مضلا

 .(بهذ) لعفلاب ناقلعتم رورجملا وراجلاو «هرخآ ىلع



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 ا

 2 لتس |

 | ام ؟لعفلا مسقني مسق مك ىلإ ؟لعفلا وه ام اتا ا مسالا زب ؟مسالا وهام

 ALE :ةلقمأ رفع علل لكم ؟يضاملا وهام ؟رمآلا وه ام ؟عراضملا وه

 .ةلثمأ ةرشعب فرحلل

0 

 ضا ِفْوُٴرْحو :ماللاو فلآلا ل 4 وخدو <« :نیوتلاو ءضفح اب 2901 :لاق

 ْمَسَقلا فؤرخو ماللاو 0 ءاَبلاَو برو ءيِفَو ىَلَعَو «نعو ؛ىلإو ؛نم :يهو

۶ 

 .ءاتلاو ءابلاو اول: :يهو

 وأ اهنم ةدحاو دوجوب فرحلاو لْعفلا هْیوَخَأ نع زيمتي تامالع مسالل :لوقأو 11

 تا ضا :يهو «تامالع عّبرأ تامالعلا هذه نم -هللا هحر- ركذ دقو ءاهلوبق

 .ضفخلا فورح نم فرح لوخّدو «ماللاو فلألا لوو

 قلا ةرسكلا نع ةرابع :ةاحنلا حالطصا يفو «عافترالا دض :ةغللا يف وهف ضفخ ا امأ

 وحن يف (ورمع)و ؛(ركب) نم ءارلا ةرسك لشم كلذو ءاهنع بان ام و أ لماعلا اهُثدحُي

Eaدوجولاةناعلا رتسر نكن يركع تاعك  
 .امهنم ا لک رخآ فة ةرسكلا

 يفو «تّوّص :يأ (دئاَطلا تک0 رک OTN يف وهف "9-1"

 راركتب اهنع ءانغتسالل اًطَخ ةقرافتو اًظفل مسالا ٌرخآ بث ةنكاس نو :وه ةاحنلا حالطصا

 مضلا ىلع ینبم لصتم ربمض (ءاتلا)و «كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (َرَم) )۱(

 هرج ةمالعو (ءابلا)ب رورج مسا (رکب) رج فرح (ءابلا) «(رم) لعفلا هل عفارلاو «لعاف عفر لح ف

 ر لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا

 ادتبٰملاب عوفرم ًادتبملا رخ (باتک) ءأ احم يف نوكسلا ىلع ینبم ةراشإ مسا (اذ) «هيبنتلل (اه) ()

 فاضملاب رورجم هيلإ فاضم جج «فاضم ذم (باتك)و ؛ہرخآ ىلع ةرهاظلا همضلا هعفر ةمالعو

 می درہ يح حلو

 ؟رطقلا ىلع يهكافلا ةيشاح”و «لدهألل )١/ ۳١١-۴٤( "بكاوكلا” رظنا عاونأ ةرشع ىلع نيونتلا )٣

 .(5؟/١1)



 ےہ ے7 ( 0 هعاوناو مالکلا 1-1 ِر

 تاَطاَقو تاتلشمو ءهصو یار باتكو بع :رغ بلقلا طبّضلا دنع ةلکٹل
 ةملك لک رخآ يف نيونتلا دوجو ليلدب ء ءامسأ اهلك تاملکلا هذهف .ذئتعاسو «ذئّديحو

 .اهنم

 «لجرلا :وحن «ةملكلا لوأ يف (لأ) لوخد :مسالا تامالع نم ةثلاثلا ةمالعلا

 لوخدل ؛ءامسأ اهلك تاملكلا هذهف ؛ةسردملاو «تيبلاو «باتكلاو ؛سرفلاو «مالغلاو

 اهوا ین ماللاو فلآلا

 ىلإ تیا نم تيلعذ) :وحن ضفخلا فورح نم فرح لوخد : :ةعبارلا ةمالعلا

eدوجولو ءامهيلع ضفخلا فرح لوخدل ؛مسا (ةسردملا)و تان اھت  

 نيم تاس و دالا اهم :ناعم اهو (نم) :يه ضفخلا فورحو

 06 '(ةّيرَدنكسإلا ل 021 :وحن یاھتنالا اهناغم نمو (قإ) و 9 (ةرهاقلا

 اهيناعم نمو (ىلع)و 3 ` (سٴوقلا نع مهسا را :وحن .ةزواجملا اهيناعم نمو

 رمأ لعف اما (هصو «هيإ) : :ةظفل نأ الإ ١

 ةمالعو (ی إ)۔-ب رورج مسأ (ةسردملا) رج فرح (ىلإ) (ةسردٰملا 1 .اهبارعإ مدقت (تیبلا نم تبهذ) 20

 .(بهذ) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راحلاو ؛هرخآ ىلع هرهاظلا ةرسكلا هرج

 هللا ےحرف ؛یفکو ىفش دقف ماشه نبال ؟بیبللا ىنغم ل ی ل

eSمضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاتلا)و «كرحتم عفر ريمضب هلاصتال  

 ةمالعو (نم)ب رورح مسا (ةرهاقلا) ءرج فرح (نم) کرفاس) لعفلا هل عفارلاو «لعاف عفر لحم يف

 .(رفاس) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ؛رخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج

 ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ىلإ)ب رورجم مسا (ةّيردنكسإلا) ءرج فرح (ىلإ) .امارعإ مدقت (ترفاس) مو)
 .(رفاس) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو را او ہرخآ ىلع

 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو -حصألا ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (مهسلا) ءلعاف عفر لح يف

 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (نع)ب رورجم مسا (سوقلا) رج فرح (نع) هرخآ ىلع

 9 ر هللا سر یتماکظا لقاك هاك سرلا هر لعفلاب ناقل رور او راح او
 نع ءيش دعب :اًحالطصاو هدعبلا :ةغل (ةزواجملا)و .(ءانحنالا وهو ساوقنالا نم ذوخأم اهب ىمري ةمولعم

 فمالک ها.(اهلبق يذلا لعفلا ردصم داجیإ ةطساوب اهب رورجملا



 ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للخلا 0 ےب

 يف ءاملا) :وحن ءةيفرظلا اهيناعم نمو (ین)و «  (لَبَجلا ىَلَع ُتْدَعَص) :وحن یالعتسالا

 تیا او يليا مرک لج بد) وک تے ےب (زْوُكلا
 يف نر

 ءهيبشتلا اهيناَعُم نمو (فاكلا)و (يداولاي تررتق) :وحمن ٌةَيدْعَنلا اهيناعم

 دحل لاكا) :وحن ۾ كلما اهيناعم نمو (ماللا)و (رذَتَيلاَق رر رہ

۹ (0 
 وحن ىق سالا 3 تعال ٌريصحلا)و 3 1 72 بابلا) وحن صاصتخالاو

 ؟اهيلع ءاتلا لوخد دنع ءاي (یمر) يف فلآلا تبلق مل :تلق ناف

 هفلأ تدر ءاتلاب لعفلا لصتا املف ءاهوصأ ىلإ فورحلا درت رئامضلاو «ءاي اهلصأ فلالا :باوجلاف

 .كلذ ريغو «(تيشم)و «(تيعس)و ء(تيهتنا) :لثم اههباش ام اهيلع سقو .(ءايلا) يهو ءهلصأ ىلإ

 ىلع ينبم لصتم ريمض «ءاتلا)و ءكرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (دعص) )١(

 (ىلع)ب رورج مسا (لبجلا) ءرج فرح (ىلع) «(دعص) لعفلا هل عفارلاو «لعاف عفر لحم يف مضلا

 .(دعص) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 مسا (زوكلا) ءرج فرح (يف يف) ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم ًادتبم (ءاملا) (؟)

 :هريدقت ريخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راجلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (يف)ب رورج
 ركذ مث (فورعم يناوآلا نم زوكلاو) :(۲۷۰ /۷) "برعلا ناسل» يف روظنم نبا لاق .(رقتسم وأ نئاک)

 .ةورع هل سيل يذلاو «ةورع هل يذلا ىلع قلطي هنأ

 هرو ندعم ردك ةبيق فر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (لجر ,) دئازلاب هيبش رج فرح (بر) )٣(

TEDEةفص (ميرك) .ًالحم عوفرم اًظفل رورج : :هيف لاقيو ؛دئازلاب هيبشلا  

 ازاوج رتتسم ريمض لعافلاو «حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (لباق) ءالحم عوفرم اظفل رورجم (لجر)ل

 ےب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا یلع ينبم لصتم ربمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و ء(وه) هريدقت

 .ادتب ا ربخ عفر لحم يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمح او

 ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو ءابلاب رورجم مسا (يداولا) ءرج فرح (ءابلا) ءلعافو لعف (تررم) (:)

 يدماحلا لاق اسك ةيدعتلا ىنعمو .(رم) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ؛لقثلا اهروهظ نم عنم هرخآ

 .هظفلب ها.(يبويلق ها .هسفنب هلوصو نع رصق هنآل اهدعب ام ىلإ لعفلا ثدح لاصيإ) :(١5ص)

 (فاكلا) ,رذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم ادق( 8)

 راج لاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (فاكلا)ب رورجم مسا (ردبلا) و رج

 .(رقتسم وأ نئاك) :هريدقت أدتبملا رخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو

 لصألاو «ىنعم امل عضوم لك يف ماللا نأ الإ .لبق ةمدقتملا تپ يف ءا ا) بارعإك لمحلا هذه بارعإ )٦(

 لوصأ يف ديهمتلا” هباتك يف يلبنحلا يناذولكلا باطخلاوبأ دمحأ نب ظوفح لاق .كلملل اهنأ (ماللا) يف

 هذه ىلإ هنع لودعلا زوج الف «كيلمتلل اأ اهلصأو) ھے“. تے.

 "نآرقلا مولع يف ناهربلا# هباتك يف يشكرز ا ا ولا ماللا فّرَعو ها .(ليلدب الإ ءايشألا

 ::وحٹ «هقلعتم هيلع لد ام رابتعاب ةبسن يناثلاو لوألا نيب نأ ىلع لدت انآ اهانعمو) :لاقف (۳۳۹ )٤/



 می ا هعاونأو مالكلا ماس

 . هت ديا

 :فرحأ ةئالث :يهو ؛مَسْقلا ٌفوُرُخ ضفح ا فوُرَخ نمو

 روطلاو اظ :وحنو «(هللاو) ا ىلع الإ لذت ال يهو واولا :لوآلا

 . رک نم روو [(ير) نیلا نایاد ذو :وحنو ا ےپ روظنم بک ل

 یب دم ین ا ی ل احمل :يلناثلاو

 رثغآل كب) :وحن ءريمضلا ىلعو 0 "(ندهّتجآل ہللاب) :وحن ءرهاظلا مسالا

00 

 يف ماشہ نبا اهفرع دقف قاقحتسالا مال امأو تا ھا مر دل ىو یا عصا 0
 کەلل ةزعلا)و «(هلل دمحلا) :وحٹ «تاذو ىنعم نيب هعقاولا يهو) :هلوقب (۲۰۸/۱) ؟بیبللا ىنغم
 ا نيزفاكلل) ہن 4 ئزج ايلا ف ۂمل © و #2 فمما لت اء :وحنو «(هلل رمألا)و ء(هلل كلملا)و
 اا

 ٣۷٤-٦۷٤( ص) «نآرقلا تادرفم” يف ام :باوج اف ؟قاقحتسالاو كلملا نیب قرفلا امف :تلق ناف
 مكح يف وه نکلو دعب لصحي مل امل (قاقحتسالا)و .تثبكو كلملا ق:لصخ دق ال (كلملا)] :بغارلل
 .هانعمب ها.[قحتسا دق ام ثیح نم لصاح ا

 دمحلاف) :هلوقب -هّللا ےحر- ميقلا نبا ةمالعلا اهفرع دقف اهانعم امأو ء(زوكلا يف ءاملا) بارعإك انباوَضإ
 اذه ىلع ةظفللا هذه حلصت ال اذهو :لاق نأ فا .هميظعتو هلالجإو هبح عم دومحملا نساحم نع رابخإ

 .(98/؟) *دئاوفلا عئادب” ها. (ديجملا ديمحلا وهو «هنأش اذه نمل الإ يغبنت الو جو لا

 (واولا)ب رورجم هب مسقم مسا (روطلا) ءرجو مسق فرح (واولا) :اہارعإو ؛(٢و١) :ةيآلا ءروطلا ةروس
 e ناقلعتم رورجملاو راج او «هرخآ ىلع ةرهاظلا ة ةرسكلا هرج ةمالعو
 هلثم رورجم رورجملا ىلع فوطعملاو (روطل وطلا) ىلع فوطعم (باتك) فطع فرح (واولا) ««فلحأ) وأ
 SS E تویہ

 .هرخآ ! ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج

 (واولا) (رو ےط و) .(باتكو روطلاو و) با رعاك (نوتيزلاو نیتلاو و) بارعإو «(۲و۱) :ةيآلا «نبتلا ةروس (۳)

 ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم رورجم ا ىلع فوطعملاو :(نیتلا) ىلع فوطعم (روط) فطع فرح
 هنأل ءايلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (نینیس)و «فاضم (روط)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 .م اسلا ركذملا عمجب قحلم

 (نوتيزلاو نيتلاو) :وحن ىرخأ واو اهتلت نإف) ۳٦۱۱(: /۲) "بيبللا يغم” يف ماشه نبا لاق :ةدئاف
 SS زاو ها.(باوج ىلإ نیم الا نم لك جاتحال الإو .فطعلا وأو ةيلاتلاف

 وهو فطع واو انآ ماشه اشه نبا لوق كل مدقت نك :رکلو «مسق ة واو ةيناثلا واولا برعي مهضعب :لوقأ
 34 .ريدقتلا مدع لصألاو :هل رے ریدقت ىلإ جاتحال مسقلل ناك ول هنأل .برقألا

 ا 2 ٠ رے. “4 ۸ و ےس 32 = ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةماللعو (ءالا)بہ رورح هب PRE (ةلالخإ ظفل)و جو مسق ف ح (ءالا) مي



 - ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا -  ۸س

 . (لوسكلا

 تو ب :وھن «ةلاللحلا ظفل ىلع الا لخدت الو ىاتلا :ثييلاثلاو

 ۶ 7 | ا م كسا عع

x 

 ةغل نيونتلا وهام ؟احالطصاو ةغل ضفخلا ىنعم ام ؟مسالا تامالع ام

 ام ؟يف «نع بر .فاكلا ءماللا «نم :هيتآلا فورحلا لدت ءىش يأ ىلع ؟اًحالطصاو

 مسقلا ءات صتخت يذلا ام ؟ءامسألا عاونأ نم هيلع لوخدلاب مسقلا واو صتخت يذلا

 ءمسقلا باوج يف ةعقاو (ماللا)و «(مسقأ) هريدقت اًراوج فوذحم لعفب ناقلعتم رورجملاو را او «هرخآ

 ال فرح (ةليقثلا ديكوتلا نون)و «(ةليقثلا ديكوتلا نون)ب هلاصتال حتفلا ىلع ينب عراضم لعف (دھتجا)

 اه لحم ال لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «(انأ) هريدقت ابوجو رتتسم ریمض لعافلاو «بارعإلا نم هل لحم

 .مسقلا باوج يف ةعقاو اهنآل «بارعإلا نم
 راجلاو ءرجلا فرحب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و ءرجو مسق فرح (ءابلا) )٠(

 لعف (نبرضأ) «مسقلا باوج يف ةعقاو (ماللا)و «(مسقأ) هريدقت اًراوج فوذح لعفب ناقلعتم رورجملاو

 نم هل لحم ال فرح (ةليقثلا ديكوتلا نون)و (ةلیقثلا ديكوتلا نون)ب هلاصتال حتفلا ىلع ينب عراضم

 ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (لوسكلا) «(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «بارعإلا

 نم اه لح ال هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمح او هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو -حصألا

 ۱ .مسقلا باوج يف ةعقاو األ بارعإلا

 . (هللا) ىلإ عجار (كب) يف ريمضلا نأ -هللا ےجر- حراشلا دصق نإف «ليصفت هيف لاثملا اذه :هيبنت

 مسقلا نآل ءاعرش حيحص ريغ هب ليثمتلاف قولخملا ىلإ عجار ريمضلا نأ دصق نإو ؛حيحص هب ليثمتلاف

 .هتافص نم ةفص وأ «هئامسأ نم مساب هللا الإ نوكي ال

 ظفل)و رجو مسق فرح (ءاتلا)و ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو ء۷٦ :ةيآلا «ءايبنألا ةروس ؛*)

 ناقلعتم رورجملاو راج او «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ءاتلا)ب رورج هب مسقم (ةلالجلا

 لعف (نديكأ) «مسقلا باوج يف ةعقاو (ماللا) .(فلحأ) وأ (مسقأ) :هريدقت اًبوجو فوذح لعفب

 نم هل لحم ال فرح (ةليقثلا ديكوتلا نون)و «(ةليقثلا ديكوتلا نون)ب هلاصتال حتفلا ىلع ینب عراضم

 -حصأألا ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (مانصأ) ء(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «بارعإلا

 يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (مانصأ)و «ميملا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 نم اهل لحم ال هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «عمجلل ةمالع (ميملا)و «فاضملاب رج لحم

 .مسقلا باوج يف ةعقاو اهنأل بارعإلا

 ناك اذإو ءابوجو فوذح لعفب نيقلعتم رورجملاو راجلا نوكيف ءاتلاب وأ واولاب مسقلا ناك اذإ :ةدئاف

 ٤٤١(. /۲) ماشه نبال ؟بيبللا نغم” رظنا ءاًراوج فوذحم نعفب اًقلعتم نوكيف ءابلاب



 ھتہ هعاونأو مالکلا

 :نملتع نلاثُک مسقلا ءابل اثم ؟هيلع لوخدناب
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 لعفلا تامالع ظ ظ
 .ةكاسلا ثينأتلا ءاتو ,فْوَسو «نيسلاو دعب ْفَرْعُي لغفلاو :ل : |

 ھرس ےس

 هيف تذجو ىتم ؛تامالع عبرأب فرخ او مسالا هَوَعَ حا لوقأو

 .لعف هئَأ َتْفَرَع اهلبقي هنأ تيأر وأ اهنم ةدحاو

 .ةنكاسلا ثنانلا ءات ةع الا و ہت سل اف ا نعمل ا الا و اق والا

 .عراضملاو «يضاملا :امهو ءلعفلا نم نيعون ىلع لخدتف (دق) امأ

 «ني ا E سش سو سوم یوم اج
 دو یر

 حادا :ىلاعت هلوق « ةيقحتلا ا اود لاه ةيقحتلا :امهو

 رتل را وه کیلا نع هلا ضو دل © ا : "ھ0 ٹا £ َنوُمؤَمْلأ

 (حلفأ) «بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم قیقحت فرح (دق) :اهارعإو . ١:ةيآلا «نونمؤملا ةروس )١(

 واولا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (نونمؤملا) .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف

 .(نمؤم) كلوق يف درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع (نونلا)و ءم اس ركذم عمج هنآل

 رظنا .ىرخأ لاوقأ كانهو «نيونتلا نع ضوع نونلا :نولوقي مهنأ نيبرعملا ةنسلأ ىلع يراجلا :هيبنت

 نيبرعملا ةنسلأ ىلع رهتشا ام ىلع بارعإلا يف تيشم دقو ۷۳-۷٤( /۱) "بكاوكلا»

 فرح (دق) (ہللاو) هريدقت فوذح مسق باوج يف ةعقاو (ماللا) :اہارعإو .۱۸ :ةيآلا «حتفلا ةروس ()
 نم هل لحم ال هرخآ ىلع رهاظلا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (يضر) «بارعإلا نم هل لحم ال قيقحت

 ءرج فرح (نع) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ةلالجلا ظفل) ؛بارعإلا

 -«نيونتلا نع ضوع (نونلا)و لاس ركذم عمج هنآل ءايلا هرج ةمالعو (نع)ب رورجم مسا (نينمؤملا)



 سہ ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ج

 ميقم لوق بيرقتلا ىلع اهتلالد لاثمو « (ًلاخ َرْفاَس دق) :انلوقو ( ٠

 . ا ت د ورا 'ہالتففا کان دق تالا

 ليلقتلا :امهو ءاّضيا ِنْيِّْعَم دحأ ىلع تلد عراضملا لعفلا ىلع تلخد اذإو

 :كالرقو CS ف يقي قفل كل رو کر ھا قلع اوتا نان" ريفكلاو
7 
 ا و ھا يب

 وحنف ؛ريثكتلا ىلع اهتلالد امأو "(ٌدْيلَبْلا َحَجْنَي ْدَق) :كلوقو " (لْیخَبلا ٌدوُجَي ْدَق

 :فاشلا لوقو فا نا ون هن فروق وب "هيك رکا لاك ن0 كلوت
 ی
 رر و ا ا ا و ا ا ا ا ا سو ںی و وک و هاهم
 _ للزلا لجعتسملا عم نوكي دقو هتجاح ضعب يناتملا كردي دق

 ہو تا ۔ ے8 رےہ ےرہ

 .مسقلا باوج يف ةعقاو اهنآل «بارعإلا نم اهل لحم ال اهدعب امو لعافلاو لعفلا نم ةلمح او _

 .لعافو لعف (دمحم رضح) «قيقحت فرح (دق) )١(

 .لبق ةمدقتملا (دمحم رضح دق) بارعإك اهبارعإ )٢(

 ثينأتلا ءات (ءاتلا)و ؛بارعإلا نسم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (ماق) «بيرقت فرح (دق)(۳)

 لعفلاب عوفرم لعاف (ةالصلا) «بارعإلا نم اهل لحم ال فرح يهو نينكاسلا ءاقتلال تکرحو ةنكاسلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر همالعو

 تناك اذإ بيرقت فرح نوكي نأ لمتحي لاثملا اذه يف (دق) نأ الإ (ةالصلا تماق دق) بارعإك اہارعإ؛٤)

 .بورغلا دعب تناك اذإ قيقحت فرحو .بورغلل ةفيضتم سمشلا

 .18 :ةيآلا «بازحألا ةروس ه کن وعملا هلا رعي دَك # 9 :ىلاعت هلوق وحن قيقحتلل درت اًنايحأو (5)

 نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (قدصي) «بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ینبم ليلقت فرح (دق)(:)
 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (بوذكلا) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا

 .ةرهاظلا ةمضلا

 .لبق ةمدقتملا (بوذكلا قدصي دق) بارعإك نیتلمح ا نيتاه بارع ()

 نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (لاني) بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ینبم ريثكت فرح (دق)(۸)
 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (دهتجملا) «هرخآ ىلع هرهاظلا همضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا

 ةحتفلا هبصن ةمالعو -حصألا ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (ةیغب) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 .فاضملاب رج لح ف مضلا ىلع ینبم لصتم ریمض (ءاٰلا)و «فاضم (ةيغب)و ءءاتلا ىلع ةرهاظلا

 .لبق ةمدقتملا (دهتجملا لاني) بارعإك (يقتلا لعفي) بارعإو «بارعإلا نم هل لح ال ريثكت فرح (دق)(4)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا هحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ريخلا)

 عوفرم عراضم لعف (كردي) «بارعإلا نم هل لحم ال ريثكت فرح (دق) :هبارعإو مييش نب ريمع هلئاق0)

 لصعفلاب عوفرم لعاف (ينأتملا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل

 ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (ضعب) «لقثلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو
 ٠ رور جم هيلإ فاضم (ةجاح)و «فاضم (ضعب) ؛هرخآ ىلع هرهاظلا هحتفلا هبصن ةمالعو -حصألا
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 ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاھغا)و «فاضم (ةجاح)و «ءاتلا ىلع هرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ینبم ريثكت فرح (دق) «فطع فرح (واولا) .فاضملاب رج لحم يف رسكلا

 ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاح او بضانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (نوكي) «بارعإلا

 ةيفرظلا ىلع بوصنم فرظ (عم) ربح ا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا (ناک) نم ةفرصتم يهو «هرخآ

 فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (لجعتسملا)و «فاضم (عم)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 (للزلا) ءمدقم (نوكي) ربخ فوذحمب قلعتم ةلمج هبش فرظلاو «هرخآ ىلع هرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 لعفلاب قلعتم ةلمجلا هبشف «ةمات اهنأ ىلع امأو «ةصقان (نوكي) نأ ىلع اذه .رخؤم (نوكي) مس

 .(نوكي)ل لعاف (للزلا)و «(نوکی)

 .ريثكتلل نيعضوملا يف ءاج ثیح (دق) يف :هب ليثمتلا

 ؟ةمات (ناك) نوكت ىتم :تلق نإف

 مامتلا ىنعم :لیقو ءاهعوفرمب يفتكت ذئنيحو ءثدح وأ ءلصح وأ :دجو ىنعمب تناك اذإ :باوجلاف

 .(۲۱۱ /۱) "بكاوكلا» رظنا .اذه ريغ

 «ماشه نبا هعبتو كلام نبا لوق اذهو «فوسل ةيواسم نيسلا نإ :نولوقي نويفوكلاف «قافتا لحم سيل
 نابصلا ةيشاح”و )۱٢٤/۱( «ينغملا ىلع يقوسدلا ةيشاح”و (۱۳۹ ۔۱۳۸/۱) ماشه نبال ؟ىنغملا» رظنا

 .(۷/۱) ؟ینومشالا حرش ىلع

 نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (لوقي) «لابقتسا فرح (نيسلا) :اهارعإو .57١:ةيآلا «ةرقبلا ةروس ؛

 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ءاهفسلا) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا

 ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (نم)ب رورج مسا (سانلا) ءرج فرح (نم) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 .(ءاهفسلا) نم لاح فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ؛هرخآ ىلع

 ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و ؛رج فرح (ماللا)و .مدقت (لوقیس) :بارعإو ١١. :ةيآلا « «حتفلا ةروس 7

 عوفرم لعاف (نوفلخملا) ء(لوقی) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راح او رح ا فرحب رج لحم يف حتفلا ىلع

 مسالا يف نيونتلا نع ضوع (نونلا)و ءملاس ركذم عج هنآل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةّمالعو لعفلاب

 .(فلع) :كلوق يف درفملا

 فوذح ادتبملاو ءادتبالا مال (ماللا) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو ٥. :ةيآلا یحضلا ةروس

 مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (يطعي) «لابقتسا فرح (فوس) «(تنآلو) هريدقت

 حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا) و «لقثلا اهروهظ , تک

 ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ْبَر) ٠ ؛(يطعي)ل لوأ هب لوعفم بصن لحم يف

 ” لعفلا نم ةلمح او فاضلاب رج لح يف حتفلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم اتر یابلا



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ناس

 ںی ےک ےس
 ےہ حرس ا ا ا ےن ھم کا اچ

 ےک مه تم وجا مهيَتَوَيی فوس © اھ رات ملص فوس و

 اهنم ضرغلاو ؛هريغ نود ىضاملا لعفلا ىلع لخدتف (ةنكاسلا ثينأتلا ءات) ام

 ْتَلاَق) :وح ءّالعاف ناكأ ءاوس ؛ثّلوم هيلإ لعفلا اذه دنسأ يذلا مسالا نأ 0 ةلالدلا
 أ دارملاو /(طسْبلاب اًنْراَذ تشرف) :وحن ءلعاف بئان ناک مآ (نینمؤّلا ُمأ ُةَضَئاَع رو ےس

 بصانلا نم ہدرجتل عوفرم عراضم لعف (ىضرت) «فطع فرح (ءافلا) ءأدتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلاو

 ةفوطعم (ىضرت)و رذعتلا اهروهظ نم عنم ةروصقملا فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو

 .(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض اهلعافو (يطعي) ىلع
 ؟يناثلا يطعي لوعفم نيأ :تلق ناف

 اذهو ٤۸١( /۲) "نآرقلا لکشم بارعإ” هباتك يف ىسيقلا بلاط یب نب یکم هلاق ام :باوجلاف

 دحاو لوعفم ىلع رصتقتف .(كتوسك)و ء(كتيطعأ) نم هفذحت امك :فوذح يناثلا لوعفملا] :هظفل
 .(117/5؟) ؟لیقع نبا حرش” رظناو ها.[(ىضرتف ديرت ام كتيطعأ) :ريدقتلاو «رخآلا رمضتو

 ؟هيلإ افاضم (كبر) نم فاكلاو «هب ًالوعفم (كيطعي) نم فاكلا تبرعأ فيك :تلق نإو

 العاق نركب دقو.( كيطعي) لاها تھک تل نرک دق للا لضتا اذإ مغل نأ تا

 مسالاب ریمضلا لصتا اذإو ءلعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاتلا)ف (اًديز تبرض)ک

 :(كبر) نم (فاكلا) بارعإ يف مدقت امك .اًمئاد اًرورجم نوكي

 نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (يلصن) «لابقتسا فرح (فوس) :اهبارعإو .05 :ةيآلا ءاسنلا ةروس )١(

 رتتسم ريمض لعافلاو «لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا

 ((يلصن)ل لوأ هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع یبم لصتم ريمض (ءاملا)و ؛(نحن) هريدقت اًبوجو

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (يلصن)ل یناث هب لوعفم (اًران) «عمجلا ةمالع (ميملا)و

 نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (ينؤي) «لابقتسا فرح (فوس) :اهبارعإو ۱٥١. :ةيآلا ءاسنلا ةروس (؟)

 رتتسم ربمض لعافلاو «لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا

 نون تراتسل عم بحضن لدغ قل سلا قلع قا ست رج و ا

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن همالعو بوصنم (قؤي)ل یناث هب لوعفم (روجأ) «عمجلا ةمالع (ميملا)و

 .عمجلا ةمالع (ميملا)و فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاها)و ءفاضم (رّوجأ)و «ءارلا

 هل لحم ال فرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات (ءاتلا)و بارعإلا نم هل لحم ال حت حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف (لاق) 3

 نم لدي )م( هرخآ ىلع هرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ةشئاع) «بارعإلا نم

 فطع (مأ) برعي نأ زوجيو .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا لدبو (ةشئاع)

 «فاضم (مأ)و هرخآ ىلع هرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو «نايب

 نع ضوع (نونلا)و ءملاس ركذم عم هنآل ءايلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (نينمؤملا)و

 .(نمؤم) كلوق يف درفملا مسالا يف نيونتلا

 7 ةنكاسلا ثينأتلا ءات (ءاتلا)و ؛بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ةغيصلا ريغم ضام لعف (َشِرْف) ©

 ١س ھ2
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 تيوياط انا اتلاف ا ےک توف ترم تاو 0" # ںرکع جرا ا يار :ىلاعت

 مسق تے اهركذ يتلا لعفلا تامالع نأ كل نيبتي مدقت امو

 ىلع لوخدلاب صتخب مسقو ءةنكاسلا ثينأتلا ءات وهو «يضاملا ىلع لوخدلاب صتخي

 .(دق) وهو ءامهنيب كرتشي مسقو «فوسو نيسلا وهو .عراضملا

 ءاي هلوبق عم ”بلطلا ىلع هتلالد :يهو ”رمآلا لعف ةَمآلَع كرت دقو

 ءارلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا ةعفر ةمالعو | لعفلاب عوف وفرم لعاف بئان (راد) «بارعإلا نم هل لحم ال فرح -

 (طسبلا) رج فرح (ءابلا) «فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (ان)و «فاضم (راد)و

 .(شرف) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو ءابلاب رورج مسا

 .حتفلا ىلع یينبم ضام لعف (لاق) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو .۳۱ :ةيآلا ءفسوي ةروس ١
 ريمض لعافلاو «نينكاسلا ءاقتلال تكّرحو بارعإلا نم هل لحم ال فرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات (ءاتلا)و

 هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو .نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف (جرخا) «(يه) هريدقت اًزاوج رتتسم
 لصتم ريمض (ءاها)و ءرج فرح (ىلع) ءلوقلا لوقم بصن لح يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ء(تنا)

 ناقلعتم رورجملاو راج او «ثانإلا عج ةمالع (نونلا)و رح ا فرح رج لح يف رسكلا ىلع ىثبم
 جرخا تلاق) :“ةينسلا ةفحتلا” يف عقوو .(جرخا) لعفلاب ناقلعتم وأ «(جرخا) لعاف نم لاح فوذحمب

 .واولا فذحب (نهيلع

 «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (لاق) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهارعإو .۹ :ةيآلا ءصصقلا ةروس ٢
 عوفرم لعاف (ةأرما) «نينكاسلا ءاقتل ال كرحو بارعإلا نم هل لحم ال فرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات (ءاتلا)و

 رورجم هيلإ فاضم (نوعرف)و «فاضم (ةأرما)و ؛هرخخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا ةعفر ةمالعو لعفلاب

 ةيملعلا فرصلا نم هل عناملاو فرصني ال مسا هنآل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو فاضل اب

 .ظفللا اذهب ةيأ تسيلو (نوعرف ةأرما تلاق ذإ) "ةينسلا ةفحتلا يف عقوو .ةمجعلاو

 نم هل لحم ال فرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات (ءاتلا)و ءضام لعف (لاق) :اهبارعإو ١١. :ةيآلا :تلصف ةروس

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ربمض (فلالا)و «ةينثتلا فلاب اهئاقتلال حتفلاب تكرحو بارعإلا
 ىلع ينبص لصتم ريمض (ان)و «كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (ىتأ) «لعاف

 عمجب قحلم هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم (ىت أ) لعاف نم لاح (نيعئاط) ءلعاف عفر لحم يف نوكسلا

 لالا رگذلا

 «عراضملا يف لخاد رمألا نآو ؛عراضمو ضام :نامسق لعفلا نأ نم «نييفوكلا ةقيرط ىلع ىرج هنآل

 «ماشه نبال (۲۲۷ /۱) "ىينغملا» رظنا .هعراضم هب مزجي ام ىلع ىببي هنأ ليلدب «هنم عطتقم هنآل

 .لدهألل (۳۷ /۱) "بكاوكلا»و

 نح افر اتا سا امض رس لم عما ناك ةا عاب ر او يللا ىلع لذ نإ
 .(ففكتا)

(۳) 



 صا ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ٤٤ لجخن

 تاملكلا هذه نإف (رطلا)و «(بكا)و <(ذمتا)و کْمُف) :وحن ءديكوتلا نون وأ ٠ ةبطاخملا
 يف ةبطاخملا ءاي اهوبق عم ءرظنلاو ةباتکلاو دوعقلاو مايقلا لوصح بلط ىلع هلا را

 ام ىلإ َتَرشاو َّنَيْْكا) :وحن يف ديكوتلا نون اضطوبق عم وأ« (يدعفاو ءيموق) :وحن
 ۳( ما وكول
 (كعفتي

۳۳ 

 :ةلتسأ

 3 تامالعلا يه ام ؟لعفلا تامالع مسقنت مسق مك ىلإ ؟لعفلا تامالع يه ام

 كرتشت يتلا ةمالعلا يه ام ؟عراضملا لعفلاب صتخت ةمالع مك ؟يضاملا لعفلاب صتخت
 0 ءات لدت ءيش ي أ ىلع ؟دق اهيلع لدت يتلا يناعملا يهام ؟عراضملاو يضاملا

 ةمالع فرعت له ؟امهنيب قرفلا امو ؟فوسو نيسلا هيلع لدت يذلا ىنعملا وه ام ؟ةنكاسلا
 ىر اعف نورك نياتكم نم ىلا ىلع ةلادلا (ذق)ل لاک لكم الا لعق ریت
 ةلاد رخآلا يفو «بيرقتلا ىلع ةلاد اهدحأ يف (دق) نوكت نيلاثمب لثم .بيرقتلا ىلع ةلاد

 ةلاد رخآلا يف نوكتو «ليلقتلا ىلع ةلاد اهدحأ ین (دق) نوكت نيلاثمب لثم ءقیقحتلا ىلع
 اوا فلا ىلع او نر نا هيك ف حرا لك نشکلآ ىلع

 انجمن سز ا زا تیرا لغو رک وآ ر سار لاعب (دقزالا لكم

 .بيرقتلا ىلع ةلاد نوكت یتمو قيقحتلا ىلع ةلاد نوكت ىتم لاثملا

 اذه َفِرُع اذإ .(نيلكأت)و (نیبرضت) :لثم ءاًعراضم ًالعف ناک بلطلا ىلع لدي ملو ةبطاخملا ءاي لبق نإو ٦
 .ةبطاخملا ءاي هلوبق عم بلطلا ىلع هتلالد :نيطرشلا دوجو نم دب الف

 .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءایلا)و «نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف (يموق) 0

 .(يموق) بارعإك اہہارعإو ء(يموق) ىلع فوطعم (يدعقا) «فطع فرح (واولا)
 لحم ال فرح (ةليقثلا ديكوتلا نون)و ؛(ةليقثلا ديكوتلا نون)ب هلاصتال حتفلا ىلع ينب رمأ لعف (نبتكا) 7

 اہارعإو «(نبتكا) ىلع فوطعم (نرظنا)و «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «بارعإلا نم هل

 راجلاو ءرجلا فرح رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا (ام) ءرج فرح (ىلإ) .(نبتكا) بارعإك
 ةمالعو مزاح او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (عفني) ء(نيتكا) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو
 لصتم ريمض (فاكلا)و ء(وه) هريدقت اًزاوج رتتسم ريمض لعافلاو «نيعلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر

 لحم ال لوصوملا ةلص هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ءهب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ینبم
 .(رتتسملا ريمضلا) :عفني لعاف دئاعلاو ءبارعإلا نم اھ
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 فرحلا

 لغفلا ليل آلَو مسالا ليل ُهَعَم ُحلْصَي ال ام اَم فرَحلاَو :لاق

 ےس رهف سا دم اھ صوالاع ہت ضف كلانا لوقو

 لاعفألا تامالع نم ةمالع لوخد حصي ال امك «هيلع اهريغ الو ةمدقتملا ءامسألا تامالع

 ال األ ؛فورح ثالثلا تاملكلا هذهف ''(مو ءلھو «نم) :هلاثمو «هيلع اهئايب قبس يتلا

 :لوقت نأ حصي الف ؛اهيلع ضفخلا فرح لوخد زوجي الو «نيونتلا الو ء(لآ) لبقت

 ال -اًضيأ-و :فورح ا ةيقب كلذكو «(نم ىلإ) :لوقت نأ الو ء(ٌنم) :لوقت نأ الو «(ْنملا»

 نرخ الر لال( كالا يقال ھما اتر وام نست تا عع
 .لعف ةملكلا نأ ىلع ٌتامالع وه ام

 اذإف ةمالعلا هلوبق مدع هتمالع :لقف ؟فرحلا ةمالع ام تلئس اذإف .لعفلا ةمالع الو مسالا ةمالع :يأ(؟)

 .فرح هنأ ملعاف ءاهلبقي ملف لعفلا ةمالعو ءاهلبقي ملف مسالا ةمالع هيلع تلخدأ

 :عاونأ ةثالث ىلع فورح ا نأ ىلإ ليثمتلا اذهب -هّللا هحر- حراشلا راشأ (ب)

 .ميملا رسكب (نم)ك مسالاب صتخي ام

 .(له)ك لعفلاو مسالا ىلع لخدي لب ءلعفلاب الو مسالاب صتخي ال امو

 )٥٤/١(. «بكاوكلا”و ؛((۱۳ص) "يوارفكلا ةيشاح” رظنا .(ل)ك لعفلاب صتخب امو



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 :هيلع توكسلا نسحي ديفم مالك يف هيتآلا تاملكلا نم ةملك لك عض ١-

 .ُدّصْحَي .ةهكافلا .ةرمثلا .لكأي .ءاملا .ضرألا .ةقیدح ا .َمِهَق .ُماني .ليفلا .ُةَلْخَنلا
 .ركاذي

 دعب نيبو «ىنعملا اهب متی ةملك ةيتآلا ةلثمألا نم لاثم لك نم يلاخلا ناكملا يف عض ١-

 ۱ :ءزج لک عونو «لاثم لك ءازجأ ددع كلذ

SLEامام یک اوز  

N A)ع  

 ...بّدَوْلا دلولا (ح) رها يف ...حبسي (ج)
 ك ےک

 لا تالا با طر ناععلا قویشاذ)

 :رهرلا يلع 4(ي) وجَلا يف عري (ه)

 «فورحلاو .ءامسألاو ءرمآلا لاعفأو «ةعراضملا لاعفألاو «ةيضاملا لاعفألا نيب ٣-

 :هيتآلا تارابعلا نم

 ثرحا هَر اًضِر ىلع لقاعلا ُصِرْحَي ء © ةوِفْوَج ىف تیل ني لعل کلا عج ام زو
 َقَعْلَت ىح َدْجَمْلا ةلرذت نل هاهْكِردُي سل رومال ىَتَملا ىَعْسَي ءاَدَبأ شيعت كاك كان
 ٰ . کال نم باح دقو ایر اَهّكر نم حقآ دق #9 س قصت نإ ملا



 سج 4 7٦ بارعإلا ےس

 ةلخادلا لماّوَعلا فآلتخال ملكلا رخاوأ ٌرييْغَت :وُه باَرْغالا (بارعإلا 0 :لاق

 .اًريدقت وأ أ : اظفل أظفَل اَهْيَلَع

 .يحالطصا رخآلاو یت اههدحأ نایتْعم هل بارع إلا: لوقأو

 ُهَكْنبَأ اذإ «ىسفت يف اع ٗتّبَرْعأ :لوقت «ةنابإلاو راهظإلا :وهف ةغللا يف هانعم امأ

 .ةترهظأو

 0 ...ملكلا رخاَوأ ُربیغَت) :هلوقب فلؤملا هركذ ام وهف حالصالا يف هانعم امأو

 دارج نأ لفتت لو «ملكلا رخآوأ لاوحأ ٌريِبْغَت (ملكلا رخاَوأ _ رييْعَت) نم دوصقملاو

 +2۸ نإف ؛رخاوآلا سفن رييغت

 ببسب لّوحتلا اذه نوكيو ”اًّمکح وأ َةَقيقح رجلا وأ بصنلا ىلإ عفرلا نم اهوحت نع
 بصتلا يضتقي َرَخَأ ىلإ ءاهوحن وأ ما يلق يور یت لام یس و رھا لوک

 هنآل «عوفرم دمحمف' "نع صع )ا خلق اذإ -ًالثم- ارج ملهو اهوحن وأ ةيلوعفملا ىلع

 هجو ىلع ةملكلا رخآ نوک بجوأ ام وهو «لماع عمج لماوعلاو) :(55 )١/ "بكاوكلا» یف لدھآلا لاق )١(

 ها.(مزج وأ ءرج وأ ءبصن وأ «عفر نم صوصخ
 رخآك امكح وأ .(ديز) رخآك ءةقيقح ارخآ نوكي نأ نيب ءرخآلا يف قرف الو] :(550ص) يوارفكلا لاق (؟)

 لاق .[(دي) تراصف اًطايتعا ءايلا تفذح (ىدي) هلصأ ذإ «ةقيقح ال ءامكح هرخآ لادلا نإف ؛(دي)
E aلاو هنا( تن سس هله یھ یہ سما  

 ناف (مف)و (مد) نم ميملاك اًمكح مآ (دیز) نم لادلاك ةقيقح ربیغتلا ناكأ ءاوس...] )١/ ٤٤(: لدهألا

 ها.[(يمف وأ ءومفو «يمد) اهلصأ
 :(۸۷ /۱) *دئاوفلا عئادب” يف - ىلاعت هللا همحر- ميقلا نبا مامإلا لاق

 هل نيكس ال يطابتعا فذح «هبابو (دغ)و (مد)و (دي) مال فذح نأ ةاحنلا دنع روهشملا :ةدئاف

 ةلادلا رداصملا اهلصأ ظافلألا نأ وهو فيطل ىنعم هيف رهظي دقو «فذحلا ساف لغ انراج هوري مل مہنأل

 يمد ردصم «حرف نزوب يمد مد لصأو «ىمر نزوب اًودغ ودغي ادغ ردصم دغ لصأف «ثادحألا ىلع

 رظناو ها.اَدي :اولاقف اوفذح مث ايدي هيلإ تيدي نم (يدي) كلذك دي لصأو «ىقبي يقبك ىمدي

 همحر- ميقلا نبا ةمالعلا مالكب هتنراقم عم (يمدو يدي) طبض ةفرعمل «يرهزألل (۷/۱) “حيرصتلا”

 .مدقتملا - هللا

 .لعافو لعف م



 EA 7 ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 تيأر) :تلق نإف ««رضح) وه لماعلا اذهو «ةيلعافلا ىلع عفرلا يضتقي لماعل لومعم

 «بصنلا يضتقي رخآ لماعب لماعلا ريغتل بصنلا ىلإ (دمحم) رخآ لاح ریغت (اًدمحم

 ٠ لماعب لماعلا ريغتل رجلا ىلإ هرخآ لاح ريغت ''(دمحم تيظح) :تلق اذإف «(تيأر) وهو .
 وهو- ةملكلا رخآ نأ كل رهظ ةلثمألا هذه يف تلمأت اذإو .ءابلا وهو رح ا ىضتقي رخآ

 لاثملا يف اعوفرم هارت كنإف ءاهرخا لاو نع ر يذلا نأو یم اہ و لادلا

 .ثلاثلا لاثملا يف ارورجمو «يناثلا لالا يف اًبوصنمو ءلّوآلا

 فلؤملا دنع بارعإلا وه رجلا ةلاح ىلإ بصنلا ةلاح ىلإ عفرلا ةلاح نم رييغتلا اذهو

 ةمالع يه -ر حلاو .ءبصنلاو «عفرلا :يه یتلا- ثالثلا تاکرح ا هذهو ءهبھذم بهذ نمو

 .بارعإلا ىلع و

 لعف :رفاسيف ” (ميهاربإ رْفاَسْی) :تلق ولف ٌعراضملا لعفلا كلذ يف مسالا لثمو

 ْنَل) :تلق اذإف همزج يضتقي لماع وأ هبصن يضتقي لماع نم هدرجتل عوفرم عراضم

 يضتقي رخآ لماعب «لماعلا ريغتل ءبصّنلا ىلإ عفّرلا نم رفاسي لاح َرّيغت “ (مِيهاريإ َرفاَسُي
 بْضَنلا وأ عفّرلا نم رفاسي لاح رّيغت ”(ٌمْيِهاَرْبِإ ْرفاَسُي ْمَل) :تلق اذإف .(نل) وهو «هبصن

 .(ل) وهو همزج يضتقي رخآ لماعب لماعلا ريغتل ؛مزجلا ىلإ

 .يريدقتو يطل :نیمسق ىلإ مسقني ا ا ملعاو

 نم لادلا تاكرح يف تيأر امك «(عنام هب قطنلا نم عنمي ال ام) وهف :يظفللا امأف

CD E) 

 :لوقت (ةبسانم وأ «لاقثتسا وأ «رذعت نم عنام هب ظفلتلا نم عنمي ام) وهف :يريدقتلا امأو

 .هب لوعفمو لعافو لعف )١(

 .لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (دمحم) لعافو لعف (تیظح) 0

 .لعافو لعف (۳)

 و وی یھ پک (نل)ب بوصنم عراضم لعف (رفاسي) «لابقتساو بصنو يفن فرح (نل) 66

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ميهاربإ) «هرخآ ىلع

 ىلع رهاظلا نوكسلا e Rs عراضم لعف (رفاسی) «بلقو مزج و يفن فرح )1( )0(

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ميهاربإ) «هرخآ



 ا بر ےس
 (ىتفلا)و مزاج لاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم (وعدي)ف ''(يمّالُغو يضاقلاو ىَنَقلا وُعدي)

 لعافلا ىلع نافوطعم امہنٌال ناعوفرم (يمالغ)و (يضاقلا)و ءالعاف هنوكل عوفرم
 ين اهلقثو ٠ (ىتفلا) يف اهرذعتل تاملكلا هذه رخاوأ يف رهظت ال ةمضلا نكلو «عوفرملا

 ةردقم ةمضلا نوكتف ؛''(يمالغ) يف ملكتملا ءاي ةبسانم لجألو ء (يضاقلا) ينو ؛(وُعْدَي)

 .ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا وأ ءلقثلا وأ «رذعتلا اهروهظ نم عنم ةملكلا رخآ ىلع

 ءٴ(نازئاَفَل يمآلْغو یّفلا نإ) :لوقتو «”(يمآلغو يضاقلاو ىلا ىَّضْرَي ْنَل) :لوقتو

 نم عنم واولا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا نم ہدرجتل عوفرم عراضم لعف (وعدي) )١(

 ةروصقملا فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو ؛(وعدی) لعفلاب عوفرم لعاف (یتفلا) ءلقثلا اهروهظ
 عوفرملا ىلع فوطعملاو (ىتفلا) ىلع فوطعم (يضاقلا) «فطع فرح (واولا) رذعتلا اهروهظ نم عنم

 «فطع فرح (واولا) ءلقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم

 ام ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو (یتفلا) ىلع فوطعم (يمالغ)

 لصتم ريمض (ءايلا)و «فاضم (مالغ)و ةبسان ا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق

 .فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ینبم

 یم اذلف (هيلع ةكرحلا روهظ ناسللا ىلع رذعتيف «ةلعلا فرح ىلع ةكرحلا روهظ ةلاحتسا) :وه رذعتلا ١

 کرط نول نالا ىلع هيف: الا فردت عاف ا ورهف ةيوح» وهب لقتلاو كار دعت رکا
 يف ةمزال ةكرح دوجو) :وه ةبسانملاو .ًالقث لقثلا يمس اذلو (ةقشمو لقث عم نكلو ؛ةكرحلا رهظتو «هيلع
 ءايلا لبق يتلا ةكرحلا تيمسف اهلبق ام رسک الإ اهبساني ال ءايلاك هب لصتم رخآ مسا ةبسانمل مسالا رخآ

 .(۹۲و 85-80 ص) « ىفصملا وحنلا» باتك نم فرصتب ها.(ةبسانملا ةكرح

 عراضم لعف (ىضري) «بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ینبم لابقتساو بصنو يفن فرح (نل)
 (ىتفلا) ہرذعتلا اهروهظ نم عنم ةروصقملا فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو (نل)ب بوصنم

 «فطع فرح (واولا) ءرذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف

 ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو (ىتفلا) ىلع فوطعم (يضاقلا)

 ىلع فوطعملاو (ىتفلا) ىلع فوطعم (يمالغ) «فطع فرح (واولا) ءلقثلا اهروهظ نم عنم ہرخآ

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا

 . :فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءايلا)و :فاضم (مالغ)و «ةبسانملا ةكرحب

 لحم ال حتفلا ىلع ینبم «هربخ ىمسيو ربخلا عفريو ہم ا ىمسيو ًادتبملا بصني بصنو ديكوت فرح (نإ) )٤(
 عنم ةروصقملا فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم (نإ) مسا (ىتفلا) ءبارعإلا نم هل

 بوصخنملا ىلع فوطعملاو (ىتفلا) ىلع فوطعم (یمالغ) «فطع فرح (واولا) .رذعتلا اهروهظ نم

 ةکرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم
 مال (ماللا) «فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ریمض (ءايلا)و «فاضم (مالغ)و «ةبسانملا

 -.يف نيونتلا نع ضوع (نونلا)و «ىنثم هنآل فلالا هعفر ةمالعو اهم عوفرم (نإ) ربخ (نازئاف) ءادتبالا

 بني“
 رس
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 يھتنملا مسالا ىمسيو ءرذعتلل تاكرحلا ٌعيمج هيلع ٌرّدقت ةمزال اًقلأ ہرخآ ناك امف

 :اهرلاو نع لاو یار اتار قا ہراج ر اا
 ساس و 6 <6 وک 7

 يھتن ا مسالا یّمَسْیو ءلقثلل 8ة ےتکلا و ةمضن ا ا و5ا

)۳( 

 «يعاّسلاو «يزاغلاو «يعاّدلاو «يضاقلا :وحن اهتم ا هيلع ٌرهظتو ) FY ءايلاب

 سالار یتأالاو

 ءيمالغ :وحن «ةبسانملل اهلك تاكرحلا هيلع ُرّدقُت ملكتملا ءاي ىلإ اًفاَضُم ناك امو

 .يذاتسأو «ينباو «يقيدصو .يباّتكو

 اذ یر یک N ےک a عام دا

 ےس رس ےہ

 .رخآلا نايب ببسب حاّضنالا مامت امهنم دحاو لك حضتيو ءانبلا ےن رعإلا لباقيو

 بارعإلا اها ىلا ةقيرطلا ناف فدل نيف ہدف ر ةءانتلا تاج تالا 23و

 ةرابع وهف :ةغللا يف هانعم امأف ءئحالطصا رخآلاو «يوغل اهدحأ :ناينعم ءانبلل :لوقنف

 .موزللاو توبثلا اهب داري ةهج ىلع ءيش ىلع ءيش عضو نع

000 

۲۳ 

yT(زئاف) . 

 a يي ل ) رذستلا اهروهظ نس عنم ةروصقلا فال

 اهروهظ نم عنم ملکتم ا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم ثم رورجم رورجملا ىلع فوطعملاو

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءایلا)و «فاضم (مالغ)و «ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا

 هلثم رورجم رورجملا ىلع فوطعملاو (ىتفلا) ىلع فوطعم (يضاقلا) «فطع فرح (واولا) :فاضلاب

 .لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو

عونم : نأ ررشفتم هنال و ًادودمملا دض هنأل) :(۸۵ /۱) ؟بکاوکلا” يف -هّللا ہحر- لدهألا | لاق
 نم 

 e سی ةيشاح» يف امك ضارتعا هيلع ليلعتلا اذھو ها.(هيف تاکرح ا روهظ

 ففيرعتو .( ٠ ر00 و الا ريش لع نابصلا ةيشاح”» يف امك «ضارتعالا اذه ىلع در دق نكلو

 ها.(ةمزال فلأ هرخآ يذلا برعملا مسالا وھ) :(۸۱/۱) -هللا هحر- ليقع نبا لاق امك روصقملا مسالا

 فذحت (ءايلا) يهو همال نالو تاک رح ا ضعب هنم صقن هنآل) :(۸۱/۱) ؟بکاوکلا” یف لدهألا لاق

 ؟حيرصتلا» يف امك ضارتعا هيلع لیلعتلا اذه كلذكو ها.(نينكاسلا ءاقتلا نم اًرارف «(ضاق)ك نئ اذإ

 نبا لاق امك صوقنملا فيرعتو . )٠١/١(. ؟نابصلا ةيشاح» يف امك ضارتعالا اذه عفّذ دقو ء۰ /۱)

 هأ.(ةرسك اهلبق ةمزال ءاي هرخآ يذلا برعملا مسالا وه) :(۸۱/۱) ليقع



 تے کک بارعإلا س
 سلط ا ا ا ا ايل

 “)اف را نا كاع ةلكلا رخآ مورا وهف :حالطصالا يف هانعم امأو

 طا برصضامر اا ولا ىف هيلع لخدي ام ببسب ريغتي الو ةدحاو ةلاح مزلي ينبملا مسالا نأ :هانعم )١(
 نوكسلل مزالم مسا میم ا حتفب (ْنَم) ًالثمف .- ىلاعت هللا ءاش ن إ- كل حضتي ىتح ینبملا نم عون لكل
 ىلع ينبم ضام لعف (ءاج) :اهبارعإف ء(ماق نم ءاج) لوقت ءاًرورجم مأ «هب ًالوعقم مأ ءالعاف ناكأ ءاوس

 «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم يذلا ىنعمب لوصوم مسا (ْنَم) «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا
 ال لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «(وه) هريدقت اًزاوج رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف (ماق)

 لعف (تيأر) ء(ماق نم تيأر) :لوقتو .(رتتسملا ريمضلا) :ماق لعاف دئاعلاو ءبارعإلا نم اهل لحم

 اهارعإ مدقت (ماق) هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم يذلا نعم لوصوم مسا (نم) «لعافو
 لعف (تررم) (ماق نم تررم) :لوقتو .دئاعلاو ةلصلا رک نس لوألا ق اتام هه لاقيو لب

 راج او رح ا فرح رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا (نم) ءرج فرح (ءابلا) ءلعافو

 تنأف .دئاعلاو ةلصلا ركذ نم مدقتملا ليصفتلا ةاعارم عم اهبارعإ مدقت (ماق) ءلعفلاب ناقلعتم رورجملاو

 :لعاف عفر لحم يف لوألا للملا ین اهنأ عم ةمدقتملا لاوحألا عیج يف نوكسلا ىلع ةينبم (نَم) نأ ىرت

 ىلع ینبم ا لاثم اذهو ؛رحج ا فرح رج لحم يف ثلاثلا لاثملا یفو ہەب لوعفم بصن لحم يف يناثلا لاثملا ينو
 ۱ .نوكسلا

 دق مسا يهف میلا حتفب تناك اذإ اهنإف اًمرف امهنيب نآل «ميملا ةروسكم جرخأ :میم ا حتفب (ْنَم) يلوقو

 تناك اذإ امأو ا لا نقاب رف يا ريشا كس اجا جر | نوكت

 .ءامسألا فالخب بارعإلا نم ال لحم ال فورحلاو «فرح يهف ميملا رسكب

 .هيبنتلل (اه) «ضام لعف (ءاج) :اہارعإو ء(ءالؤھ ءاج) :لوقت (ءالؤه) رسكلا ىلع ينبملا لاثمو

 .لعافو لعف (تيأر) «(ءالؤه تييأر) :لوقتو «لعاف عفر لحم يف رسکلا ىلع ینبم ةراشإ مس | (ءالوأ)

 (ءالؤہ تررم) :لوقتو توریت لع ركنا يلع ون بار تاو

 رج لحم يف رسكلا ىلع ینبم ةراشإ مسا (ءالوأ) «هيبنتلل (اه)و ءرج فرح (ءابلا) ءلعافو لعف (تررم)

 يف هنأ عم هلاوحأ عيج يف رسکلل مزالم (ءالؤه)ف .(رم) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ءرجلا فرحب
 ؛رح ا فرحب رج لحم يف ثلاثلا ينو «هب لوعفم بصن لحم يف يناثلا يفو ءلعاف عفر لحم ين لوألا لاثملا

 عيمج يف رسکلل مزالم - ىرت امك- هنكلو «رجي نأ رورجملاو ءبصني نأ لوعفملاو «عفري نأ لعافلا قحو
 .لمأتف هلاوحأ

 لعانر ساکھ وت يلج كح تلف لوطن زا :مضلا ىلع ینبم ا لاثمو

 ؛لعاف (دیز) ءضام لعف (سلج) «هيف لوعفم بصن لحم یف مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ (ثيح)

 (نم) # مما مُهَرَمَأ یس نی 88 :ىلاعت ہللا لاقو .هيلإ فاضم (ديز سلج) ةلجو ءفاضم (ثیح)و
 «لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او رجلا فرح رج لح یف مضلا ىلع ينبم فرظ (ثيح) ءرج فرح

 .ىلاعت هللا ءاش نإ (ةمضلا نع واولا ةباين) باب يف ليصفتلاب ةيآلا هذه بارعإ قأيسو .ةيآلا يف (اولخد)

 سیلو ءاهيف ةغل كلذو .رسكلاو حتفلا ىلع ءانبلا اهيف زوجي مضلا ىلع اهئانب لاح يف (ثيح) :هيبنت
 .(۱۷ص) “ ىدنلا رطق” رظنا .لماعل

 ل تل ل ےس ! (نيأ) ء(ديز َنيأ) :لوقت «(نيأ) : حتفلا ىلع يملا لاثمو



 ےہ ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ہ٥ یم

 (سمأ)و (ماذح)و (ءالؤه) موزلکو «نوكسلا (ْئَم)و (ْمُك) موزلك كلذو « لالتعا
 .َحْتَملا (فيك)و (َنْيَآ) موزلکو «مضلا (ثيح)و (ذنم) موزلكو ؛رسکلا

 ءمضلاو ؛رسکلاو :نوکسلا :ةعبرأ ءانبلا باقلأ نأ ملعت حاضيإلا اذه نمو

 .حتفلاو
* 3 - ۳( 

 ام :برعملا ناف ینبملاو برعملا ةفرعم كيلع رست ال ءايشألا هذه لك نايب دعبو

 نم) :لوقتو .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم رخؤم أدتبم (ديز) «مدقم رخ فوذحمب ےن

 راج او ری ا فرح رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا (نيأ) ءرج فرح (نم) «(تثج َنْيأ
 ینبم ماهفتسا مسا (نيأ) «(ديز ناك ني يأ) :لوقتو .لعافو لعف (تئج) ء(ءاج) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو

 بخل ا بصنيو مسالا عفري صقان ضام لعف (ناك) «مدقم (ناك) ربخ فوذحمب قلعتم وهو حتفلا ىلع

 حتفلل مزالم مسا (نيأ ف هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم رخؤم (ناك) مسا (ديز)

 رورجم يناثلا لاثملا یفو «عفرلا هقح ربخلاو ءادتبم ا ربخ لوألا لاثملا يف هنأ عم «ةثالثلا ةلثمألا هذه يف

 هنكلو اًيوصنم نوكي (ناك) ربخ نأ عم (ناك)ل ربخ ثلاثلا لاثملا يفو ہرسکلا هقح رورجملاو (نم)ب

 فورظلاو :فرظ لصألا يف هنأل فوذحم قلعتم (نيأ) يلوقو .حتفلا ىلع ءانبلل مزالم - ىرت امك-
 .فوذحمب ةقلعتم نوكت

 نإو لماوعلا نأ (لماع ريغل ةدحاو ةلاح ةملكلا رخآ موزل) :حراشلا لوق ىنعم كل نيبتي انه نمو

 لعفلاو اعوفرم نوكي لعافلاو ءلعاف ىلإ جاتحي لعفلا نأ عم ءانبلل اًمزالم ینبم ا مسالا لازي الف تفلتخا

 الف هلماوع تفلتخا نإو ینب ا نكلو ءرورجم ىلإ جاتحي رجلا فرحو «هب لوعفم ىلا جاتحي اًيدعتم ناك نإ
 .ءانبلل اًمزالم اًمئاد نوكي لب «ريغتي

 لتعملا برعملا نال ءهيلإ ةجاح ال (لالتعا الو :هلوق) ء۰ )١/ "يهكافلا ىلع هتيشاح» یف (سي) لاق )١٦

 دروأو ؛ةيثيحلا هذه نم هنع زارتحالاف «هظفل ثيح نم فلتخي مل هرخآ :لاقي نأ الإ اًريذقت رخآلا فلتخ

 رخآ ريغت مدع روكذملا موزللاب دارم ا :لاقي دقو .(ٹیح)ک تاينبملا نم ةدحاو ةلاح مزلی ال ام هيلع

 ہہ وج عملا وھی یر چہ ںی ےہ

 رخ جرش 6ج نابصلا لاقو .هظفلب ها.(ةيثيحلا كلت نم ةدحاو ةلاخ ةمزال يهف ةغللا

 ا موزللا دارم ا نأ هيلع دروأو «(ىتفلا) وحن هب جرخ (لالتعا و أ :هلوق) )٤٥۱((:

 رک مز :هلوق ىلإ ةجاح الف ء(موزل) :انلوق نم جراخ وهف اًريدقت ريغتم وه لب اًريدقت مزال ريغ

 اب ىتأ موزتللا يف هے الخادو رهاظلا بس اًمزال ناك ال هنأب هنع راذتعالا نكميو ؛رکذ ام جارخإ

 .ها.(احجيرص هجرخي
 دارملاو :باقلالاب ريبعتلا نم ىلوأ عاونألاب ريبعتلاو) )١/ ٤١(: "بكاوكلا” يف -هللا هحر- لدهألا لاق (')

 مضلاو «بصن عفرلا لاقي ناك ءرخآلا هيلع قلطي ام ىلع اهنم لک قلطي ن أ باقلالا قح نآل ءامسألا اهب

 .ها.(لطاب وهو «هنيابم ىلع ءيشلا قالطإ هيف نآل عنتمم اذهو «حتف

 م اذإ عراضملا لعفلا يفو «ةبرعملا ءامسألا يف نوكي بارعإلاف .امهفيرعت مدقت دقف ءانبلاو بارعإلا ام[



 ہہ دہ تواس ست جھک ید
 ا لا ہرخآ مزل ام :ىنبلاو «لماوعلا ريغت ببسب اًريدقت و طفل را ا 75

E: 

 :ةيتآلا تارابعلا يف ةعقاولا تاملكلا نم ينبملاو ؛هعاونأب برعملا نيب

 اھکلِع ةكيَم نم مكو ءاوُعَمَج ام لب رْحَلاو «سانلا فلت ام ُفلْخُي هلل :ىلارعأ لاق

 .تْوَمْلل ضْرَعَسلا اهّيَبَس ةايحو ۃاَيح ا ُبَلَط

 اذإ «قاذملا ةّرم يه :هل َلاَقَف برا نَع بركيدْعَم نب ورْمَع باطح ا نب ُرَمُع لاس

 اتم اهنط قلتم عوف رك اھ ردح رق فاتر نع تو
 7 ے1 ر رہ رح جر رح مر ار 2 ساس ر ر وہ ور

 نم كل یخ ةرخآللو 6 لق امو كير كعدو ام 6 یس اذِإ لبلاو 39 نئضلاو ©
 ع

 . لوألا

 لَا ق علا نأ تحت انيف او نو انآ
 E e A ںی او یس
 رو يلاوعلاو يلاعملل مو رم ہت وج

 ها كاب افا ات جا ااو للا نَع رصقت مل تنأ اذإ

 نم ةعنام رقفلا ةلذو «ةجاحلا ملأ ىلع رْبّصلا نم دشأ ةءورملا قوقُح ىلع ُرْتصلا

 .فاصنإلا مرگ نم ٌعنام ىنغلا زع نأ امك ءربصلا رع

SE 
 ةلئسأ :

 رخاوأ ريغت) ىنعم ام ؟ینبم ا وه ام ؟برعملا وه ام ؟ءانبلا وه ام ؟بارعإلا وه ام

 ام ؟يريدقتلا ريغتلا وه ام ؟يظفللا ريغتلا وه ام ؟ريغتلا مسقني مسق مك ىلإ ؟(ملكلا

 .ةکرح اب قطنلا عنمي ام نيببس ركذا ؟ يريدقتلا ريغتلا بابسأ

 عنم ةردقم ةكرحب برعم مسا لاثم لک يف نوكي ثيحب ديفم مالكل ةلثمأ ةثالثب تيإ
 :رذعتلا اهر وظن

 .فورخ او «لاعفألاو یامسالا ف نوکیف ءانبلا امأو ؛ئش هرخآب لصتي



 ےکےسساوو مد وےصسسس۔۔ےھت ل ذا ا

 سس _ _ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا _ 0 ول 9 ۶

 نم نم ةردقم ةكرحب برعم مسا امهنم دحاو لك يف «ديفم مالكل نيلاثمب تيإ

 .لقثلا اهروهظ

 نه يما ھل لك قل درا غ ےر

 عنم ةردقم ةكرحب برعم مسا اهنم لاثم لك يف نوكي ديفم مالكل ةلثمأ ةثالثب تيإ

 انزل یب

 ٥ فرم ھ -
3 3 2 0 5 5 

 نم م ر و یی کت . رم گا و 7 م 68 ¢ سفح e من ع ۲ , كعب : یم 5! م 2
 ساس 1 ےہ

 ۶ء 1 3 2 3 (٢ ہی i کر 5 ٤
 مری او اسس او مش با بلٹ ده یاعقش زا قا مع چم ا بيفتح چک بأ

 1 - 1 7 7 “اص

 «عفرلا :لوألا ؛ةعبرأ اًعيج لعفلاو مسالا يف عقت ىتلا بارعإلا عاونأ :لوقأو

 ةعبرألا عاونألا هذه نم دحاو لكلو «مزجلا :عبارلاو ءضفخلا :ثلاثلاو ءبصنلا :يناثلاو

Ssةاحنلا . 

 كلذب يمسو «هنع بيكرت ولخي ال هنآلو ءدمعلا بارعإ هنأل -(عفرلا يأ)- ُةَمّدق) :(۲۸ص) يدماحلا لاق )١٦(

 ها.(هتمالعب ظفلتلا دنع نيتفشلا عفرل

 ظفلتلا دنع نيتفشلا بصنل بصنل كلذب يمسو «عفرلاك ًالعف نوكي دق هلماع نآل عفرلا بقع هركذ) :لاقو ۳

 ها .(هتمالعب

 دنع ىلفسلا ةفشلا ضافخن ال كلذب يمسو «فرشأ وهو مسالاب هصاصتخال بصنلا بقع هركذ) :لاقو )٣

 ها. (هتمالعب ظفلتلا

 ها.(لوزتو ةكرحلا عطقنت هب نآل كلذب يمسو «ربخأتلا ريغ ةبترم هل قبي مل) :لاقو ()

 رجلا لقثو «هتفخل ضفخ اب مسالا صتخا امنإو) :(۲۹۹ص) “ةيمورجآلا ىلع هتيشاح» يف يوارفكلا لاق )٥(

 لعفلا فالخب ءلعفلا نع ةدئاز ةكرج صتخا «بارعإلا يف لصألا وه مسالا نوكل -اًضيأ-و ءالداعتف

 روذش ىلع ةدابع ةيشاح» رظناو ها.(الداعتف لعفلا لقث 0 ةفخ لباقف فيفخ مزجلاو «ليقث هنآل

 ا



 ٠ل ختنمجو ہیلع مو : 0 :لعفلاو مسالا نم لک يف عفرلا عقیو

 یم سض وت :حالطصالا يف وهو ةَماَقتسالاو ءاوتسالا علا وين صا اتار

 تر : رض ءانغبأ لعفلاو مسالا نم لك يف بنا عقيو ءاهنع بان امو ةحتفلا هتمالع

N 

 اف ضرتم رت داما نوهت لا :ةغللا يف وهف :ضفخلا | امأو

 لونك يف م ُتْنَلات) :وحن مسالا يف الإ ضفخلا نوكي الو ءاهنع بان امو َةَرْسَكلا

 انوي دا هتمالع صوصخم ٌريغت :حالطصالا یو ءٌعطَقلا :هغللا يف وهف مزح ا امأو

 ا فَي مل :وحن ءعراضملا لعفلا ف و مرحلا نوکی الو هلع بان

 «لاعفألاو ءامسألا نيب كرتشم رتشم مسق : :ماسقأ ةثالث ىلع بارعإلا عاونأ نأ كل نيبت دقف

 ا م و ود ا ا ا

 ولا

 داء تلح تاع

 م ا ا تم مو اول

 كرتشي يتلا بارعإلا عاونأ ام ؟اًحالطصاو ٌةغل مزجلا وه ام ؟اًحالطصاو ةغل ضفخلا وه

 هب صتخي يذلا ام ؟بارعإلا عاونأ نم يل ٣۶

 .بوصنملا لعفلاو ؛عوفرم ا مسالا نم لكل ةلثمأ ةعبرأب لثم ؟بارعإلا عاونأ نم لعفلا

 .موزجملا لعفلاو ءضوفخملا مسالاو

 .حيصي :حدصی ىنعمو .هبارعإ مدقت دقو (بوذکلا قدصي) بارعإك نیلاث ا نيذه بارعإ

 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو (نل)ب بوصنم عراضم لعف (بحأ) «لابقتساو بصنو يفن فرح (نل) "ا

 -حصألا ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (لسکلا) «(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض هلعافو «هرخآ ىلع
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 .تمدقت دقو «(ةرهاقلا نم ترفاس) بارعإك ةلمجلا هذه بارعإ ")

 .لبق ةمدقتملا (ميهاربإ رفاسي مل) بارعإك اہارعإ ۶



 ج ت و ا جی ا : -

 ےس ةّیْسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا یہ وو ےل تج

 بارع ا كام ااغ

E ES pI E TER E EEتانحف الع عسر ۳ رل : 
2 

 0 2 ود e واولاو 8 وک

 0 E . يهو «اهنع ءور ٹو «ةمضلا يهو وا ہو 0

 .نونلاو

).+ 7 9 
 ےک
 کو أ ےک

 ڈے س١

 * 2 ے ڑی ہیر ےس رت ئے لاس ےس ےک و
 4 3 ا 3 000 5 5 :

 ےس د د ھم ےس لا . عصا نم ةشن یک ج رم ےھت ےن ریٹ کرو کښ ےہ ١ یش اك اک
 ےہ 5 ب 35

 تپ 7 ل 1 ر
 تر 5 رس 7 3 35 ےس 5

 ےہ یک انس ےب ھو ا || ع ع مسك
 وا عا 5ة يص ال ف رجس ۲ ب ی اضل اعفل 38 ملاسلا شن قا مس و ا ييي يي يي

 رر ر اک ے۱ ےس یے
 ٦ 1 2 أ + - ڈس م 2

 تا سی بوس ہا هلا ىلع داع يس نو :لوقأو

 ءملاسلا ثنؤملا عمج :ثلاثلا عضوملاو ريسكتلا عمج :يناثلا عضوملاو ءدرغملا مسالا

 کی تر يضل فلا لص ن يذلا عراضملا لعفلا : عبارلا عضوملاو

 .ةوسن | تو دلو تارا دنگ يعرف فون الز قطا

 الو« امه اَعَحْلُم الو ءاعومج الو ءیئکُم سيل ام :انهاه هب.ذارملاف درفلا 7

 زمہ وس هب دارم ا ناك مآ .ةزمحو «يلعو دمحم :لثم اًركذم هب دارملا ناكأ ءا ہہ و

 :عابشإلا دنع اهنع أشنت اهنوكل واولاب ىو ءاهتلاصآل -(ةمضلا يأ)- اھمّدق) :(۳۰ص) يدماحلا لاق ؛١)

 ها.(ريخأتلا الإ نونلل قبي ملو دم ا يف واولا تخأ األ و

 ناک ام لك) :ىم اب قحلم اف ء(تاعرذأ)و (نیرشع)ک عمجلاب الو :(نینئا)ک ىنثلاب اًقحلم سیلو :يأ (؟)

 ۳۹-٠٤٨ /۱) ؟لیقع نبا ىلع يرضخلا ةيشاح” يف هطورش رظناو .(هطورش فوتسي ملو ینٹل ا ةروص ىلع

 'بکاوکلا"و (۸۱/۱) * كنقلا يلع سنة او مہا )٥٦/٦ يرهزألا دلاخل "حيرصتلا»و

 ف هطورش رظناو .(هطورش فوتسي ملو عمجلا ةروص ىلع ناك ام لك) :عمجلاب قحلملاو .(۷۳-۷۱/۱)

 هيرصتلا»و )٤١/١-٤١( "يرضخلا ةيشاح”و )١/ ۸١-۸1( ؟ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح»

 ۷٤-۷٥(. /۱) "بكاوكلا»و ٦۳ -٦٦( /۱) "ليقع نبا حرش و (۷۷-۰ )١/



 ےہ د7 بارعإلا جج وس
 تن و ےہ ا ست یا مم 1 1 1 1 1 سس 12 >2 >2

  E(ًةَمطاَق ت فاسو ”٠ ٠ (يخأو يضاقلاو ىلا َرَضَح) ا تناک مأ ”

 امهعفر ةمالعو «ناعوفرم (ةمطاف) اذكو (دمحم) نإف ا ا :وحنو

 ةردقم ٌةّمض ٌنِهعْفَر ةَمَالعو «تاعوفرم (ىمعن)و (ىليل) هلثمو (یتفلا)و «ةرهاظلا ةمضلا

 ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو «عوفرم (يضاقلا)و «رذعتلا اهروهظ نم عنم فلآلا ىلع

 ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم (يخأ)و «لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا

 .ةَبَساَممْلا ةكرح اهروهظ نم عنم ملكتملا

 ةغيص يف رقت e :هب دارم اف رسكتلا عج امأو

 .ہدرفم

 :ةتس ريسكتلا عومج يف ةدوجوملا ريغتلا عاونأو

 مس او درفملا فورح ناف رمو ٌرمو سو دس :وح نْيَع سيل لكلاب رت )١(

 .اهلكش يف وه + امنإ عمجلاو درفملا نيب فآلتخالاو ةَدحَتُم نيلاثملا نيذه يف

 دق عمجلا دجت تناف محبو ةو مهو همهم :وح ريغ سيل صقنلاب يفت )١(

 .درفملا يف افاح ىلع فورحلا يقابو -ءاتلا وهو- تاملكلا هذه يف افرح صقن

 ریو نص :ىلاعت هلوق لثم يف «ناونصو ونص یم رم نبل دال و 7

 ا ےک ناونص

080 

 هل لحم ال فرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات (ءاتلا)و ءبارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (رفاس) (؟

 .هرخآ ىلع ةر رهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم ل اعاف (ةمطاف) .سارعإلا نم

 باب) يف اهبارعإ مدقت ةلمحلا ةيقبو .بارعإلا نسم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (رضح)۳)
 .(بارعإلا

 ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم ل اعاف (ىليل) .لبق ةمدقتملا (ترفاس) بارعإك اہارعإ (تجورت) ©
 تک ےہ ا تہ ال یت اسال لا

 نم عنم ةروصقملا فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عو ا ىلع فوطعملاو (یلیل)

 .رذعتلا اهروهظ

 )٥( :ةيآلا ءدعرلا ةروس ٤. ةمالعو عوفرم عوفرملا ةفصو ءاهلبق ةيآلا يف (ليخن)ل ةفص (ناونص) :اهبارعإو =



 و

 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 ہا ور راسم ي و ہي سہ يوو ھو سل و 5 5 و ےہ

رْيِرَس :وحن ءصقنلا عم لکشلا یف ريغت )٤(
 ءرمحو رّمحأو «بثكو باكو رسو ٌ

e30 يف  

 نیو نصيب

 ونهو نهو ءلاطبأو لطبو «باّبْسَأو بس :وحن «ةدايزلا عم لكشلا يف ريغت )٥(
 او ا ہی رس رہ د ٤ 2 ےہ ہل رس هع ريم

 .ناعجشو عاجشو «بائذو تحد و «عابسو س

 ناَمْغُرَو فْيْغَرو ارو رك :وحن ءاعیج صقنلاو ةدايزلا عم لكشلا يف ريغت )٦(
 5 7 و

 ااو ربمآو «باّتکو تاكو

 ءاركذم عمجلا ظفل نم دارم ا ناكأ ءاوس «ةمضلاب ةعوفرم نوكت اهلك عاونألا هذهو

 ةمضلا تناكأ ءاوسو «بناّيَرو ءدوُتُه :وحن ءاّنؤم هنم دارملا ناك ما باكو :لاَجِر :وحن

 :وحنو ء(یحْرَجو ؛یّراکس) :وحن يف امك ةردقم تناك مأ «ةلثمألا هذه يف امك ةرهاظ

 «ةرهاظلا ةمضلاب نيعوفرم اھدجتف (ُبناَّرلاو َلاَجّرلا َماَق) :لوقت ؛(ىَلاَبَحو هىَراَدَع)
 اعوفرم (ىَراَذَعلا)و (یَحّْرَلا) نم لک نوكيف ”(ىَراَدَعلاو حر ا رّضَح) :لوقتو

 .رذعتلا اهروهظ نم عنم فلآلا ىلع ةردقم ةمضب

 ا

 ىلع فوطعملاو (ناونص) ىلع فوطعم (ريغ) «فطع فرح (واولا) ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر

 ,هيلإ فاضم (ناونص)و «فاضم (ريغ)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا

 راتخم” بحاص لاق (ناونص) ىنعم كيلإو .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج

 ؛(ناونص) نانئالاو ء(ونص) نهنم ةدحاو لکف دحاو لصأ نم ثالث وأ ناتلخن جرخ اذإ] :"حاحصلا

 Ùظفللا اذه يف عمجلاو ىنثم ا نيب قرفلا نأ ملُعف ها.[نونلا عفرب (ناونص) عمجلاو -(نونلا رسکب :یا)۔
 ع

 برعي عمجلاو ءفورحلاب برعی ىنثملا -اضيأ-و ؛عفرت اهنإف عمجلا فالخب ءةريخألا هنون رسكت ىنثملا نأ

 .عمجلا فالخب نوني ال ىنثملاو :تاکرح اب

 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (لاجرلا) «بارعإلا نم هل لح ال حتفلا لع ینبم ضام لعف (ماق)

 ىلع فوطعملاو ء(لاجرلا) ىلع فوطعم (بنایزلا) :فطع فرح (واولا) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرم ا

لعو لعفلاب عوفرم لعاف (یحرحسا) «بارعإللا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (رضح)
 ةما

 (ىراذعلا) «فطع فرح (واولا) ءرذعتلا اهروهظ نم عنم ةروصقملا فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر

 عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو ي را ىلع ترا

 .رذعتلا اهروهظ نم



 سے ا 7 بارعإلا _ رس

(0 
 ہرخآ يف ءاتو فلأ ةدايزب نيتنثا نم رثكأ ىلع لد ام :وهف م اسلا ثنؤملا عج امأو

Eتانينيرلا+( تاديطانلا فاسو تاک لا 2ج7 قوتك قناتنا و وکاففات و  

 عم يف ةردقم ةمضلا نوكت الو «ةرهاظلا ةمضلا امھعفر ةمالعو «ناعوفرم تامطافلاو

 ۔'(ینارَقَبَو ٍقاَرَجَّش هذه) :وحن م ا ج 76 فو

 تاضقلاو يضاقلا) :وحن ہدرفم ا يف ةدوجوم تناك نأب '”'ةدئاز ريغ فلآلا تناك ناف

 ل تہ ا

 ترا و ٹو ت7 ت وحن ذرا 2 ةدوجوم تناك نأب ةدئاز تسل ء لا

 .م اسلا ثنؤملا عمج نم نكي ملو ںیسکنلا عمج نم ناك (تاّوصأو تّوصو

 ام) :لاق هنأل كلذو -اعنام اعماج نوكي نأ فيرعتلا يف طرتشيو- «عنام عماحب سیل فيرعتلا اذه :لوقأ )١(

 اذه ىلعف ءاشنؤم سيلو ركذم هدرفم (تاماح) نأ عم (تاماّمح) ركذ مث (نيتنثا نم رثكأ ىلع لد
 -هللا ےحر۔ ماشه نبا هب هفرع ام هفيرعت يف ىلوألاو .ملاس ثنؤم عمج (تاماّمَح) نإ :لاقي ال فيرعتلا

 ىلإ هقبس دقو «هل (588ص) «رطقلا”و (۳۹ص) “روذشلا” رظنا (نيتديزم ءاتو فلأب عج ام) :لاق ثيح

 :لاق ثيح “ةيفلألا” يف كلام نبا كلذ

 اعم بصنلا يفو رجلا يف رسكي اعمج دق فلأو اتبامو

 يوارفكلا لاق :باوجلا كيلإف ؟اًركذم نوكي دق هدرفم نأ عم ثنؤم عج يمس مل :تلق نإف

 :هلوق) :يوارفكلا ىلع يدماحلا لاق 0 ةمالسلاو ثينأتلاب عمجلا دييقتو) :(۳۳ص)

 يف لدهألا لاقو ها.(اًئاس ثنؤم عم نوكي نأ امہ عومجملا يف ريثكلا نأ :يأ) (بلاغلا ىلع
 ام ىلع ملعلاك ملاسلا ثنؤملا عج موق ىنعأ ظفللا اذه ةاحنلا فرع يف راص دق) :(04 /1) ؟بكاوكلا»

 ها.(رثكألا هئزج مساب ءيشلل ةيمست ؛هدارفأ تفلتخا نإو ءاتلاو فلألاب عج

 ةمالعو أدتبملاب عوفرم ربخ (يتارجش) ءأدتبم عفر لحم يف رسکلا ىلع ىنبم ةراشإ مسا (هذ) «هيبنتلل (اھ) ٦"
 (تارجش)و «ةبسانملا ةكرحجب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر

 فطع فرح (واولا) «فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ملكتملا ءاي)و «فاضم

 ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو «(يتارجش) ىلع فوطعم (يتارقب)

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ملكتملا ءاي)و «فاضم (تارقب) «ملكتملا ءاي لبق ام

 .فاضملاب

 اوور -٤ ۷(: e a -۷۳/۱) ليقع نبا لاق
 هلصأ (ةاضق :هلوق)) )1۳/١(: «بهذلا روذش ىلع هتيشاح” ىف يف ةدابع لاق ها. وا هلع نال

 يف ةدوجوم يه ىلا ءايلا نع اہالقنال لصأ فل فلألاف املأ تبلقو ءاھلبق ام حتفناو ءايلا تك رحت (ةيضق)

 ها.(ىضاقلا وهو درفملا



 ےس ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا 1 ناس
 ا ے شی

 .عوفرم نيلعفلا نيذه نم لكف (بثكي)و (برضي) :وحنف عراضملا لعفلا امأو

 هعفر ةمالعو ؛عوفرم امهنم لكف (وُجُریو وعدي) كلذكو «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 امھنم لكف (يضرُيو ءيضقُي) كلذكو «لقثلا اهروهظ نم عنم واولا ىلع ةردقم ةمض

 ءىَضرَي) كلذكو «لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو «عوفرم

 .رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم امهنم لكف (ىّوَقَيو

 لصتا ام حرخي (ةبطاخ ءاي وأ ,ةعامج واو وأ «نينثا فلأ هب لصتي مل يذلا) :انلوقو

 انهو (ناوضصتو نابثكي) :وغ نينثالا لا هب لضتا امق"4ةثالعلا ءايشأألا هذه دار اب

 :وحن ةبطاخملا ءاي هب لصتا امو .(َنوُرُصْنَيو .نوّبكي) :وحن ةعامجلا واو هب لصتا

 وأ واولا وأ ُفلآلاو «نوثلا توبثب عفري لب ؛ةمضلاب ذئنیح عفري الو (َنْيِرْضْنتو َنْيبكت)

 .كلذ حاضيإ ينأيسو «لعاف ءايلا

 SS وأ ةفیفخ دیکوت نون الو) :انلوقو

 سس اوٹ دت ات وو جا وس
 .حتفلا ىلع

 هلوق وحن «ةوسنلا نون هب تلصتا يذلا عراضملا لعفلا جرخي (ةوسن نون الو) :انلوقو

 .نوكسلا ىلع ینبم ذئنيح لعفلاو .' ب عضب ٌتادِلَوْلاَد# 2 :ىلاعتو هناحبس

 لعف (ننجسی) ؛(هللاو) هريدقت فوذحم مسق باوج يف ةعقاو (ماللا) اہارعإو .۳۲ :ةيآلا :فسوی ةروس )١(

 ال فرح (ةليقثلا ديكوتلا نون)و «(ةليقثلا ديك وتلا نون)ب هلاصتال حتفلا ىلع ینب ةغيصلا ريغم عراضم

 نم اهل لحم ال هبئانو لعفلا ةلمجو ء(وه) هريدقت اًزاوج رتتسم ريمض لعافلا بئانو بارعإلا نم هل لحم

 عراضم لعف (ننوكي) «ىلوآلا لثم (ماللا)و فطع فرح (واولا) ٠ مسقلا باوج يف ةعقاو اهنأل بارعإلا

 «بارعإلا نم هل لح ال فرح (ةفيفخلا ديكوتلا نون)و «(ةفيفخلا ديك وتلا نون)ب هلاصتال حتفلا ىلع يب

 هريدقت اًراوج رتتسم ريمض اهمساو «ربخلا بصنتو مسالا عفرت «ةصقانلا (ناك) نم ةفرصتم (ننوكي)و

 ؛ملاس ركذم عج نال ءايلا هرج ةمالعو (نم)ب رورج مسا (نيرغاصلا) ءرج فرح (نم) ء(وه)

 «(ناك) نس ةفرصتملا (ننوکی) ربخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راح او «نيونتلا نع ضوع (نونلا)و

 .مسقلا باوج ةلمج ىلع ةفوطعم اہل بارعإلا نم اه لحم ال (نیرغاصلا نم ننوكي) ةلمجو

 ءادتبالاب عوفرم أدتبم (تادلاولا) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اہارعإو ۲۳۳٣. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس )٢

 نون)ب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب عراضم ل 8 (نعضري) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 *یف لعافلاو لعفل هلا نم ةلمح او ءلعاف عفر ل اع يف حتفلا ىلع ىنبم لصتم ریمض (ةوسنلا نون)و «(ةوسنلا



 ےہ ا ۱ بارعاإلا

 نوكت امو «ةرهاظ هيف ةمضلا نوكت ام نايب عم ءاهعاونأو ةمضلاب تاعوفرملا نيب
 تلاق :ةيتآلا لمجلا يف ةدراولا تاملکلا نيب نم ءاهريدقت ببسو «ةردقم هيف ةمضلا

 ءرصبلا هب حسفني :تلاق ؟دعولاو كل ام :لاق ؟دعت الو يطعت كل ام :لجرل ةيبارعأ

 «تادوملا ےب بستكتو ءشيعلا هب ىخريو «سوفنلا هركذب بيطتو «لمآلا هيف رشتنیو
 سانلا ىلوأ ...هلايعل مھعفنأ هيلإ مهبحأف هللا لايع قلخلا ...افولاو حدملا هب حبريو

 ..ناوخإلا فرعت دئادشلا دنع ...ناطيشلا لئابح ءاسنلا ...ةبوقعلا ىلع مهردقأ وفعلاب

 ربخلا ىلإ يعادلا» ...فيضلا مارکإ ىّرقلا ...بلقلا ملظت ایاطخ ا ...ربصلاب ايالبلا نوهت

 .«ةمايقلا موي تاملظ ملظلا  ...«هلعافك

 :ةلئسأ

 مسالل لثم ؟انه درفملا مسالاب دارملا ام ؟عفرلل ةمالع ةمضلا نوكت عضوم مك يف
 ارکذم یناٹلاو «هرخآ ىلع ةرهاظ ةمضلاو اًركذم لوألا نوكي ثیحب ةلثمأ ةعبرأب درفملا
 عج وه ام .ةردقم ةمضلاو اًئنؤم عبارلاو «ةرهاظ ةمضلاو اٹنؤم ثلاثلاو «ةردقم ةمضلاو

 لشم ؟نیلاشب عون لکل ليثمتلا عم ريسكتلا عمج يف ريغتلا نوكي عون مك ىلع ؟ريسكتلا
 تاشنؤم ىلع لادلا ريسكتلا عمجلو «ةردقم ةمضلاو نيركذم ىلع لادلا ريسكتلا عمحج
 ؟م اسلا ثنؤملا عج يف ةردقم ةمضلا نوكت له ؟ملاسلا ثنؤملا عج وه ام .ةرهاظ ةمضلاو
 عم نوكي عون يأ نمف ءاتو فلأ هرخآ يف يذلا عمجلا يف ةدئاز ريغ فلالا اكاد
 ةفلتخم ةلثمأ ةثالثب لثم ؟ةمضلاب عراضملا لعفلا عفري ىتم ؟هبارعإ نوكي فيكو ؟ليثمتلا

 .ةردقم ةمضب عوفرملا عراضملا لعفلل

 .أدتبملا ربخ عفر لحم 5

 :اهنم قورف امهنيب :باوجلاف ؟ةوسنلا نونو ةلیقثلا وأ ةفيفخلا ديكوتلا نون نيب قرفلا امف :تلق نإف
 بارعإلا نم اه لحم ال فورحلاو «فرح :ةليقثلا وأ ةفيفخلا ديكوتلا نون ١-

 نس لمع هل ريبسفلاو نعضری) لشم لعفلاب تلصتا اذإ كلذو ءاًريمض نوكت دق ةوسنلا نون ١-
 نم امن لحم ال ذشيحو (ن رکایإو ّنه) ا ل .بارعإلا
 ا یک لا ىلع ينب ةوسنلا نون هب تلصتا اذإ لعفلا نأ ل .بارعإلا

 حتفلا ىلع ينب ديكوتلا نون



 ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 ةمصلا نع واولا ةياين
 دار

 ےہ
 ص ص 2 ے . مرگ 2 7 ےگ رہ ھا و 2 ین ےہ کس ۱ 4

 ءامسالا فو ملاسلا را عمج ي نوم 2 عفرلل هماداع نوكتف واولا اماو :لاق

 2 رپ ر ر ھم رس رس 7 2 سر - کک ہوے 7

 .لام وذو «كوفو «كومحو توخو «كوبأ یهو «ةسمخلا

 ؛م اسلا ركذملا عج :لوألا :نيعضوم يف ةملكلا عفر ىلع ةمالع واولا نوکت .لوقأو
0 

 ةسمخلا ءامسألا :يناثلا عضوملاو

 2 کش تل وا و نيش بہ 9 1 : ۰ ماسلا ركذملا ۰ امأ

ديرجتلل حلاص «هرخآ يف ةدايزب نينثا نم رثك ىلع لد مسا :وهف -
 

 ےس ےہ ے7 02 ۱ ١ و وو عد ر وجم ر ےل ۷۳( (٢

 يف نحس را نکال # (, # توفلحملا حرق وحن ۾ هيلع هلثم فطعو « ةدايزلا هذه نع

 )۷ 7 مم 7 )0 ےہ یخ سر ملا 1

 04 2 ے7 3 ص ےک ی کک ء4 کا کے تو ےہ مو صف س ہوم + م

 , 4 درک ورشو مکن نک نإ ل ,۰۰4 توثرجنلا ءرك زاو ظ نگ نوايزتلاو جن زیا

 .ةسمخ تسيلو هتس يه ةدايزلا هذه ىلعف (كونه) مهضعب داز )١(

 .(نيرشع)ك ملاسلا ركذملا عمجب قحلملا هب سر

 .(٣٦۴ص) “يدماحلا ةيشاح» رظنا .نوديزلا ءاج :لوقتف ديزو ديزو ديز ءاج :لصاألا یفف )

 .ةمدقتملا (نونمؤملا حلفا) بارعإك اهبارعإو .۸۱ :ةيآلا قةبوتلا ةروس 0

 «بارعولا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ینبم كاردتسا فرح (نكل) :اهبارعإو ۱٦١. :ةبآلا ءاسنلا ةروس (ه)

 (ملعلا) ءرج فرح (يف) لاس ركذم عج هنأل واولا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عقرب ادهم (ةرخمارلا)

 هنآل (نوخسارلا)ب ناقلعتم رورجملاو راج او هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (يف)ب رورج مسا

 لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ربمض (ءاملا)و ءرج فرح (نم) «لعفلا لمع لمعي لعاف مسا
 فرحب رج

 ؛فطع فرح (واولا) ء(نوخسارلا) يف رتتسملا ريمضلا نم لاح فوذحم ناقلعتم رورجملاو راح او رجلا

 .واولا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو (نوخسارلا) ىلع فوطعم (نونمؤملا)

 :نارمأ ربخلا يف لمتحي :باوجلاف ؟ربخلا ركذت ملو أدتبلا تركذ :تلق ناف

 ءءاقبلاوبأ هححص هجولا اذهو ءربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم 8پ دوب ةلمج نوكي نأ ()

 .برقألا وهو «يرشخزلا هب مزجو «لمجلاب روهشملا رمع نب ناميلس هرهظتساو

 . 4 مدرس كوا # :ةلج نوكي نأو (ب)

 ضام لصف (هرك) «مزاج ريغ طرش فرح (ول) «لاح لا واو (واولا) :اہارعإو .۸ :ةيآلا «لافنألا ةروس مہ

 دومح لاق .ملاس ركذم عج هنآل واولا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (نومرجملا) ءحتفلا ىلع ینبم

 ردقم طبارلاو رمآلا لوعفم نم لاح بصن لحم یف (نومرجملا هرك) ةلجو] :«نآرقلا بارعإ” ىف فاص

 هرك ولو) :يأ قباسلا مالكلا نومضم هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو ...كلذ نومرجملا ہرک ولو :يأ

 ها.[(قحلا قاقحإل هب هللا مكرمأ دقف لاتقلا نومرجملا

 يناثلاو طرشلا لعف لوألا ,نیلعف مز مزاج طرش فرح (نإ) :اہارعإو ٦٦. :ةيآلا ءلافنألا ةروس (ب)

 ..(نكي)و رخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (نإ)ب موزج عراضم لعف (نکی) ہؤازجو هباوج



 روو م سس

 «(نونمؤملا)و ء(نوخسارلا)و ««نوفلخملا) نم لكف. ''' یک یو اوفرتعا َنورخاءو ب

 هيفو نينثا نم رثكأ ىلع لاد ءملاس ركذم عج .(نورخآ)و «(نورباص)و ا
 كنأ ىرت الأ «ةدايزلا هذه نم ديرجتلل حلاص وهو -نونلاو واولا يهو- ہرخآ يف ةدايز

 عومجلا ظافلا نم ظفل لكو .ٌرخآو ءٌرباصو «مرجمو «نمؤمو «خسارو «فلخم :لوقت
 دعب تلا نونلا هذهو «ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو ؛عوفرم تايآلا هذه يف ةعقاولا

 .درفملا مسالا وهو «هتاوخأو (فلخ) :كلوق يف نيونتلا نع ضوع واولا

  AM Saکن 3 2 ١

 «فلؤملااهدع ىتلا ةروصحملا ظافلألا هذه يهف ةسمخلا ءامسالا امأو

 ل ہہ >0

 :لوقت تن ا كوُمَحِو ؛كوخأو «كوبأ َرَضَح) :لوقت فةمضلا

 ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و ءرج فرح (نم) «ربخلا بصنتو ًأدتبملا عفرت «ةصقانلا (ناك) نم ةفرصتم
 (ميملا)و «مدقم (نكي) ربخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو را او ہر ا فرحب رج لحم يف مضلا ىلع

 لاسلا ركذملا عمجب قحلم هنآل واولا هعفر ةمالعو عوفرم رخؤم (نكي) مسا (نورشع) .عمج ا ةمالع

 يفو .ملاس رکذم عج هنآل واولا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرم ا ةفصو (نورشع)ل ةفص (نورباص)
 امإ (مكنم)ف «ةماتلا نوكت نأ زوجي عضاوملا هذه يف (نكيو)] ۲٥٢(: /۲) *نیلالح ا ىلع لمح ا ةيشاح»

 نوكت نأو ءاّمات هنوكل لعفلا سفنب قلعتم امإو ءاهل ةفص لصألا يف امنآل (نورشع) نم لاح
 .هتمدق يذلا بارعإلا ركذ مث ها.[...ةصقانلا

 يف ةمدقتملا (نوقفانم) ىلع فوطعم (نورخآ) «فطع فرح (واولا) اهبارعإو ۱۰١. :ةيآلا «ةبوتلا ةروس ()

 ىنب ضام لعف (اوفرتعا)و ادتبم (نورخآ) بارعإ نوكيف ةیفانثتسا (واولا) نوكت نأ لمتحيو «ةيآلا

 «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ةعامجلا واو)و ؛ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ءابلا)ب رورجم مسا (بونذ)و ءرج فرح (ءابلا)و «ةقراف (فلألا)و

 «عمجلل (ميملا)و «فاضملاب رج لحم يف رسکلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاطا)و «فاضم (بونذ)و ءءابلا

 «(نورخآ)ل ةفص عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «(اوفرتعا) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راحلاو

 :ليق]:ءاقبلاوبأ لاقو .ربخ عفر لحم يف ةيآلا يف ةيتآلا (اوطلخ) لعافلاو لعفلا نم ةلمجلا أدتبملا ربخو
 «نيفلختتملا نم :يأ (نورخآو) :هلوق] ۳۱٣(: /7) ؟نيلالجلا ىلع لمجلا ةیشاح7 یفو ها.[لاح (اوطلخ)

 نأ زوجیو «(نورخآ ةنيدملا لهأ نمو) وأ «(نورخآ مكلوح نمم )و يآ «(نوقفانم) ىلع قسن اذهو

 ها.[(وطلخ) هلوق ريخلاو «هتفص (اوفرتعا)و ءادتبم نوکی

 هعفر ةمالعو (رضح)ب عوفرم , لعاف ( وبأ) «بارعإلا ن ہہی پرو وو )۲)

 راع یو جر إصتم 07 اک فاش نا كازا ارم و واولا
 فن

 قم عوفرم عوفرملا ىلع ف ةوطعملاو و سلا ہی پ جت وو



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 مپ 7 د :E 7 ی ا

 . (حلاص لُجَر كوبأ) لوا ا ٦
 ھ7 وک ےک a روج جرت “رپ رک ج ے 0 يع و وس رو ے رس

 وذل منو وج ٠ 2 مهوبأ مهرَمأ ثیح نم و 3 7 ك :ىلاعت لاقو
 م رس

۰ ٗ8 8 

 هعفر ةمالعو «عوفرم ةيلكمأللا هذه ف اهنم مسا لكف « 0 3 كوخ انآ نإ E ا رع

 ىلع ینبم لصتم ریمض (فاكلا)و :فاضم (وخأ)و «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو ےہ

 (كوف)و «(كوخأ) ليصفتك ءبارعإ ليصفتو (كوبأ) ىلع فوطعم (كوح)و «فاضملاب رج لحم يف حتفلا
 فوطعملاو (كوبأ) ىلع فوطعم (لام وذ)و «(كوخأ) ليصفتك هبارعإ ليصفتو «(كوبأ) ىلع فوطعم

 (لام)و «فاضم (وذ)و ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنآل واولا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم
 ةمالعو ًادتبملاب عوفرم ربخ (كوبأ) ءأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم ةراشإ مسا (اذ) ءهيبنتلل (اه) )١(

 يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (وبأ) ءةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنآل واولا هعفر

 «فاضم (وبأ) ءةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنآل واولا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (وبأ) )٢

 هعفر ةمالعو أدتبملاب عوفرم ربخ (لجر) :فاضلاپب رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و

 ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ةفصو (لجر)ل ةفص (حلاص) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (انوبأ) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو .؟7“ :ةيآلا صصقلا ةروس (۳)

 ربخ (خیش) «فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع , یم لت ريمض (ان)و «فاضم (وبأ) .واولا هعفر

 هلثم عوف رم عوفرملا ة ةفصو (خيش)ل ة ةفص (ريبك) «هرخأ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو أدتيملاب عوف رم

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 فرحب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم فرظ (ثيح) ءرج فرح (نم) :اهبارعإو .54 :ةيآلا «فسوي ةروس )٤(

 (ءاهلا)و ؛حتضفلا ىلع ينبم ضام لعف (رمأ) ءاهسفن ةيآلا يف (اولخد)ب ناقلعتم رورجملاو راجلاو رح ا

 عوفرم لعاف (وبأ) ؛عمح ا ةمالع (ميملا)و «مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض

 رج لحم يف مضلا ىلع يبم لصتم ريمض (ءاغاڑو «فاضم (وبأ) ءواولا هعفر ةمالعو (رمأ) لعفلاب

 .هيلإ فاضم رج لحم يف :(مهوبأ مهرمأ) ةلجو «فاضم (ثيح)و «عمجلا ةمالع (ميملا)و «فاضملاب

 بصني بصنو ديكوت فرح (نإ) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهارعإو .1۸ :ةيآلا :فسوی ةروس )٥(

 .ةقلحزم (ماللا) < ؛(نإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ربمض (ءاشلا)و ءربخلا عفریو مسالا

 (ملع)و «فاضم (وذ) تا را ااا سا واولا هعفر ةمالعو اهب عوفرم نإ ربخ (وذ)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا ه هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءایلاڑو «بصنو ديكوت فرح (نإ) : اهبارعإو .59 :ةيآلا «فسوي ةروس )٦(

 ادهن یھت وار ءادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصفنم ر ہمض (انأ) «نإ مسا بصن لح يف

 رج تک ےک ينبم لصتم ریمض (فاكلا)و :فاضم (وخأ) ءوارلا هعفر ولولا

 - لصف ريمض (انأ) نوكي نأ زوجيو ء(نإ) ربخ عفر لحم يف -كوخأ انأ-ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو «فاضملاب



 ام٦
 سا

 .هيلإ فاضم ع ظفلو أ (لام) ظفل وأ ريمضلا نم اهدعب امو ةمضلا نع ةباين واولا

 طورشلا هذهو :طورشب الإ بارعإلا أذه تک هذه نأ ملعاو

 .اهضعب يف طرتشي ام اهنمو ءاهلك يف طرتشي ام اهنم
ER 1 ے ا f f 

 e سلا امأ

 . ملكتملا ءاي ريغل اهتفاضإ نوكت نأ :عبارلاو ءةفاضم نوكت نأ :ثلاثلاو «ةربكم نوكت نأ

 اهإف .ريسكت عمج وأ ءركذم عمج ةعومجم وأ «ةانثم تناك ول ام دارفإلا طارتش ذاب جرخف

 ا ے و ۶# ےہ

  (مُهءاَنبَأ نوبري ءابالا) لوک اطا ظاپ ثيرعأ ريسكت عمج ةعومجم تناك ول
 ل ا سي ا ور

 25 و وہ یہ ع ےک مكؤاتبأو مكْواَباَد 5# :ىلاعت هللا لاقو « (اهب شطْبَت يتلا َكُدَي كئاوخإ) :لوقتو

 .(نإ) ربخ ذئنیح (كوخأ) نوكيو «بارعإلا نم هل لحال -

 (كوبأ) :كلذ لاثم ءارج ءايلابو ءابصن فلالابو ءاعفر واولاب برعي هنإف طورشلا هذه عمج مسا لكو 0
 .ملكتملا ءاي ريغل هتفاضإو «فاضمو ءريكمو «درفم وهف ءاهلك طورشلا هذه عمج دق مسالا اذهف

 وفرم عراضم لعف (نوبري) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (ءابآلا) )٢

)۳) 

7 
 ار

 1 ٤ ترسل لع نبع لصتم ريمض (واولا)و «نونلا توبث هعفر ةمالعو مزاج او وج ہدرجتل

 ا بہ دد سس کت سی وت ) «لعاف عفر لحم

 ربخ عفر لحم يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم هولا رو تر رر داق

 ۔ادتبملا

 (فاکلا)و «فاضم (ناوخإ)و «نونلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (ناوخإ)

 ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو أدتبملاب عوفرم ربخ (دي) «فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ىنبم لصتم ريمض

 مسا (يتلا) :فاضلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و ءفاضم (دي)و «لادلا ىلع

 تا نم هدرجتل عوفرم عراضم 7 (شطبت) «(دي)ل ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 (ءابلا) «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو

 ناقلعتم رورجملاو را او رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (اه)و ءرج فرح
 ؛«(شطبت) لعافلاو لعفلا ةلمج ةلصلاف دئاعو ةلص ىلإ جات لوصوم مسا (ىتلا)و ء(شطبت) لعفلاب

 .(اہ) نم (اه) دئاعلاو

 (ءابآ)و ءةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (مك ا) :اہارعإو ١١. :ةيآلا ىاسنلا ة و

 (واولا) .عمجلا ةمالع (ميملا)و .فاضملاب رج لحم 5 ھر ىلع ینبم لصتم ريمض (فاکلا)و ءف

 ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرم ا ىلع فوطعملاو (مكؤابآ) ىلع فوطعم (مكؤانبأ) «فطع 0
 (ميملا)و فاضلاب رج لحم يف مضلا ىلع ىنبم لصتم ربمض (فاكلا)و :فاضم (ءانبأ)و .ةرهاظلا

 مزاج او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (نوردت) «ةيفان (ال) «(نوردت ال) ةلمج ربخلاو ؛عمجلل
 نم ةلمحلاو ءلعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (واولا)و :نونلا توبث هعفر ةمالعو



 تر جج سدہ یس چیت بج سف مج عج حر سم 5 ٦ مپ

 a تع ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للح للعلا هد ۔ یر وما

 SE IEE پا اوا دمعت محَيسأ٥َ © 8 هک : وحي ںونموملا امن #

 كاَوَبأ) :لوقت -اًبيرق هنايب يتأيسو- ءارجو اًبصن ءايلابو ءاًمفر فلألاب ىنثملا بارعإ
 هاا موس در رب ےس ١ و تاع ری وج یھ سط 2 ر
 ىلع ةّیوبأ عفرو © :ىلاعت هللا لاقو . (كيَوَبأ ةرضَح یف ٰبذَاَت) :لوقتو « (كايَبز

 .ًادتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا

 امل نكلو ؛ربخ لا عفريو أدتبلا بصني ءبصنو ديكوت فرح (نإ) :اهبارعإو ٠. ڈالا تارا روس

 ةفاک (ام)ف ةفوفکمو ةفاك (امنإ) :اہارعإ يف لاقيف ءلمعلا نع (نإ) تفك ةيفرحلا (ام) هيلع تلخد

 ربخ (ةوخإ) لاس ركذم عج هنآل واولا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (نونمؤملا) ةفوفکم (نإ)و
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هب عوفرم أدتبملا

 لثم لمعلا نع اهفكت ال (نإ) ىلع تلخد اذإ اهنإف ؛ةيمسالا نم اًرارتحا ةيفرحلا (ام) :تلق :هيبنت

 مسإ نيلاثملا نيذه يف (ام)ف © رجس دك تص الا © :هلوقو چ بال تسود ام کا لہ :ىلاعت هلوق

 .هجو ىلع ةيناثلا ةيآلا يفو ءاقرح تسیلو سا ىلوألا ةيآلا يف (ام) نآل (نإ)

 یو ری رس ءاهلبق ام بسح ىلع (ءافلا) :اهبارعإو .۱۰۳ :ةيآلا :نارمع لآ ةروس

 مس | عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاتلا)و «ربخلا بصنيو مسالا عفري «(ناك) تاوخأ

 ةرهاظلا ة ةرسكلا هرج ةمالعو (ءابلا)ب رورجم مسا (ةمعن)و ءرج فرح ءابل اڑو ءعمجلل (ميملا)و «(حبصأ)

 راج او :فاضملاب رج لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و :فاضم (ةمعن)و «ءاتلا ىلع

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم (حبصأ) ربخ (اًناوخإ) «لاح فوذحمب ن ناقلعتم رورجملاو

 ل تب رم نمحرلا هب نم ام ءالمإ” هباتک ×ظ يف -هللا هحر- ءاقبلاوبأ لاق .هرخآ

 (هتمعنب) ريخلا نوكي نأ زوجي اذه ىلعف .ةصقانلا نوكت نأ ز زوج وجب (متحبصأف ذ)] ۱٤١(: /۱) ؟نآرقلا

E Eاو ہت ال هت نسلق وأ  

 SS ا هج قلع اه (حبصأ)

 2 ةصقانلا نال ما دان قلعت نوكي نأو «هيلع تمدق هل هفص هنال (ناوخإ) نم الاح وأ (حبصا)

 (حبصأ) نوكت نأ زوجیو (هتمعنب متيخآت) :ریدقتلا نأل ««اًناوخإ)ب قلعتي نأ زوجيو ںاح ا يف لمعت

 ها.[ةصقانلا يف مالكلا نم اًبيرق (اًناوخإ هتمعنب) يف مالکلا نوكيو «ةمات

 ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و ءفاضم (اوبأ) «ىثم هنآل فلآلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (اوبأ)

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فلآلا)و ءضام لعف (ىبر) ءفاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 لعفلا نم ةلمحلاو «هب لوعفم بصن لحب يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ربمض (فاكلا)و < «لعاف عفر

 .ادتب ا ربخ عفر لح يف هب لوعفملاو لعافلاو

 ةريدقت انوخو تتم ريمض لعافلاو :بارعالا نم هل لح ال ن :وكسلا ىلع ینبم رمأ لعف (بدات)

 راج او فرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (يف)ب رورجم مسا (ةرضح) هرج فرح (يف) «(تنآ)

 ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (يوبأ)و :فاضم Eb :(بدأت) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو

 .فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ریمض (فاكلا)و :فاضم (يوبأ)و «ىنثم هنأل ءايلا هرج
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 تعفر ا اس ركذم عج ةعومجم تناك ولو "© يول نب اوحيصأَة ف ٠ یک زا

 :لوقتو © (نوخأو نوبأ ءالْؤَه) :لوقت ءایلاب ترجو تبصنو «مدقت ام ىلع واولاب

 ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (عفر) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو ٠٠١. :ةيآلا ءفسوي ةروس )١(

 لعفلاب بوصنم هب لوعفم (يوبأ) «(وه) هريدقت اًڑاوج رتتسم ريمض لعافلاو «بارعإلا نم هل لحم
 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و «فاضم (يوبأ)و «ىنثم هنآل ءايلا هبصن ةمالعو -حصألا ىلع-

 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ىلع)ب رورجم مسا (شرعلا) ءرج فرح (ىلع) «فاضملاب رج لح

 .(عفر) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او «هرخآ
 «نونلا فذح ىلع ینبم رمأ لعف (اوحلصأ) ةحیصف (ءافلا) :اهارعإو ٠١. :ةيآلا تارجح لا ةروس (۳)

 ناكم فرظ (نيب) ةقراف (فلآلا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (واولا)و
 هيلإ فاضم (يوخأ)و :فاضم (نيب)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (يوخأ)و «ىنثم هنآل ءايلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم

 .عمجلل ةمالع (ميملا)و .فاضملاب رج لح يف
 همر - يوارفكلا لاق :باوحلا كيلإف ؟ةحيصفلا ءافلا طباض امو ؟ةقرافلا فلألا ینعم ام :تلق ناف

 ؛عمجلا واو نيب اقرف ةدئاز واولا دعب يتلا فلآلاو) :يلي ام ةقرافلا فلآلا ىلع همالك يف (۸۵ص) -هللا

 امهيف لعفلا ةروص نأل (اوزغي نلو ءاوعدي نل نوديزلا)و «(وزغيو ءوعدي ديز) :وحن يف درفملا واوو
 .ها.(كلذ ريغ ليقو ءدرفملا واو دعب اهطاقسإو «عمجلا واو دعب فلآلا دوجوب نيواولا نیب اوقرفف ةدحاو

 نع ةلصفتملا ةعامجلا واو نيب سبللا لاوزل تديز اہنإ :ليق دقف) (كلذ ريغ ليقو :هلوق) :يدماحلا لاق

 واو نيبو «دحاو طمن ىلع بابلل اًيرج اوبرشو اولكأك ةلصتملا يف ةدايزلا تدرطو ءاوداسو اودجك لعفلا

 نال سابتلالا مدعل واولا دعب هيف فلآلا دزت ملف درفم واو هواو ام لك نم (وزغي) :وحن امأو .فطعلا

 ةحيصفلا ءافلا طباض ىلع مالكلا يف (5١ص) يوارفكلا لاقو ها.(لمأتف لعفلا فورح ةلمج نم هواو

 ءاف) :هلوق) :يدماحلا لاق ها.(ردقم طرش باوج يف عقت نأ :اهطباضو ةحيصفلا ءاف...) :هظفل ام

 ةحصفم :يأ ةلعاف ىنعمب ةليعف (ةحيصف)ف ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم ةلمهملا داصلاب (ةحيصفلا

 مها.(مالكلا ف ايف ناك ام ترهظأو تحصفأ األ ةمجعملا داضلاب وأ ءردقم طرش ىلع ةلادو ةنيبمو

 طرشلاف ها.(فوذحم طرش نع حصفت يتلا يه) :هظفل ام (۹ص) “رطقلا ىلع يعاجسلا ةيشاح” یئو

 .مكيوخأ نيب اوحلصأف «ةوخإ نينمؤملا نأ :يأ (كلذ متملع نإ) ةيآلا هذه يف فوذحملا وأ ردقملا

 ةمالعو هب عوفرم أدتبملا ربخ (نوبأ) ءأدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ینبم ةراشإ مسا (ءالوأ) «هيبنتلل (اه) ٠
 «(بأ) :كلوق يف درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع (نونلا)و «ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنآل واولا هعفر

 هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو (نوبأ) ىلع فوطعم (نوخأ)و «فطع فرح (واولا)و

 .نيونتلا نع ضوع (نونلا)و ءملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنآل واولا

 رظناو .ةفص الو ملعب سيل امهدرفم نآل :ملاسلا ركذملا عمجب قحلم (نوخأ)و (نوبأ) يلوقو

 .(۷۵ ص) "بكاوكلا»



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا تک

 يضتقي سايقلا ناكو ءخّالاو بآلا ريغ نونلاو واول لاب عی لو مج

eتاکرح اب برعت ذئنيح اهنإف ؛ةرغصم تناك ول ام (ةربكم ن 0  _ 

 ا :لوقتو ۳ (اتأر ا فار ل (يَحأو ّيَبَأ اذه) :لوقت ؛ةرهاظلا
) 02 2 

 (يَحأو

 يم ايو فام سس تعا تهی نا ظاھر ےس

 URS انا کیا 0)1 لقمہ تا اذه) جت یر رن

 فرس نإ © نب تح وأ عل ہل لم :ىلاعت هللا لاقو «يقابلا كلذكو “ (باب ُتْزَرَم)

 مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاتلا)و كرحتم عفر ریمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (ىأر)

 ؛ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنآل ءايلا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (نیبآ) «لعاف عفر لحم يف
 هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو (نيبأ) ىلع فوطعم (نيخأ) «فطع فرح (واولا)

 00 راب ةحتفلا نع ةباين ءايلا

 و «درفملا يف واولا تفذحف «واولاب (ٌوَخأو ٌوَبأ) اهلصأ ذإ ضیوعتلا مدع عم عمجلا اذه تعج اهنإف ٦

 )۷٢/۱( ؟حیرصتلا” رظنا .(ذاش عمجلا اذه اھعجو ...هابأي سايقلا :نايحوبأ لاقو .ءيش اهنع ضوعي

 .(٢ص) “يعاجسلا ةيشاح”و .يرهزألل

 ةمالعو هب عوفرم أدتبملا ربخ (يبأ) ءادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم ةراشإ مسا (اذ) «هيبنتلل (اه) ۳

 ىلع فوطعملاو (يبأ) ىلع فوطعم (ىخأ) «فطع فرح (واولا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر

 ۱ _ .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا

 هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (اًيبأ) ءلبق لیصفتلاب اهارعإ مدقت دقو «لعافو لعف (تيأر) ©

 بوصنملا ىلع فوطعملاو (اًيبأ) ىلع فوطعم (اًيخأ) «فطع فرح (واولا) ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم

 ةمالعو (ءابلا)ب رورجم مسا (يبأ) ءرج فرح (ءابلا) ءليصفتلاب اهبارعإ 0 «لعافو لعف (تررم)

 ىلع فوطعملاو (يأ) ىلع فوطعم (يخأ) «فطع فرح (واولا) هرخ ٹپ رح <لا هرج

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم رورجملا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو أدتيملاب ب عوفرم ربخ (بأ) «ليصفتلاب هبارعإ مدقتو ًادتبم (اذه) 3

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (ابآ) ءلعافو لعف (تيأر) ۷
 .(مسالا تامالع) باب يف تمدقت دقو (ركبب تررم) بارعإك (بأب تررم) بارعإ

 ريمض (ءاضا)و هرج فرح (ماللا) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اہارعإو .٠١٠:ةيآلا ءاسنلا ةروس 7

 (خأ) مدقم رخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو را او ہر ا فرحي ج لع ىف علا نلف قعر اسحب

 = لع فوطعم (تخأ) «فطع فرح (وأ) < ںرخآ آ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم رخؤم أدتبم

 نيتي 0



 11 بارعإلا ر رس
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 ایم هم |

 ؛ءايلا هذه ىلإ تفيضأ ول ام (ملكتملا ء اي ريغل اهتفاضإ نوكت نأ) طارتشاب حرخو

 3 و أ ےک کک (E) 3 گرم ےہ 04090 5 1

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو (خأ)

 طرشلا لعف لوألا ىمسيو «نيلعف مزجي مزاج طرش فرح (نإ) :اهبارعإو .۷۷ :ةيآلا ءفسوي ةروس أ

 :طرشلا لعف وهو نوكسلا همزج ةمالعو (نإ)ب موزجم عراضم لعف (قرسي) «هءازجو هباوج یناثلاو
 (قرس) «قيقحت فرح (دق) «طرشلا باوج يف ةعقاو (ءافلا) .(وه) هريدقت اًزاوج رتتسم ريمض لعافلاو

 ةلجو ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (خأ) «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاهلا)و ءرج فرح (ماللا) «هؤازجو طرشلا باوج مزج لحم يف لعافلاو لعفلا
 (لبق) رج فرح (نم) ء(خآ)ل ةفص فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راجلاو رح ا فرحب رج لحم يف مضلا

 هنكل ةركن وهو :«(خأ) نم لاح فوذحمب ناقلعتم رورجملاو را او ءرج لحم يف مضلا ىلع ينبم فرظ

 .(قرس) لعفلاب ناقلعتم وأ «فصولاب صصخت

 اًداوج رتتسم ريمض لعافلاو «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (لاق) :اہارعإو .04 :ةيآلا «فسوي ةروس

 لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (واولا)و «نونلا فذح ىلع ینبم رمأ لعف (اوتثا) ء(وھ) هريدقت

 ةلاجو «هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض «ءايلا)و قیاقولل (نونلا) ءلعاف عفر
 رورجم مسا (خأ) هرج فرح ءابلا) «لوقلا لوقم بصن لحم يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم (ينوتتا)
 (ماللا) ء(ينوتتا لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ءابلا)ب

 .عمجلل ةمالع (ميملا)و رح لا فرحب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم ل أصتم ريمض (فاكلا) ءرج فرح

 هرج ةمالعو (نم)ب رورجم مسا (یٹ 30 رج فرح (نم) «(خأ)ل ةفص فوذحمب ناقلعتم رورجملاو و راجح او

 لحم یف مضلا ىلع ىنبم لصتم ریمض (فاكلا)و .فاضم (يبأ) ءةتسلا وأ ةسمخلا ءام الا نم هنآل ءايلا

 .(خأ)ل ةيناث ةفص فوذحمب ناقل اقلعتم رورجملاو را و يي اھکفا فال نج

 (ماللا) ء ربخلا عفريو مسالا بصني :بصنو ديكوت فرح (نإ) :اهبارعإو .۸ :ةيآلا «فسوي ةروس

 ناقلعتم رورجملاو راجلاو ہر ا فرحب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ربمض (ءاها)و «رج فرح

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو (نإ)ب بوصنم رخؤم (نإ) مسا ( (U) ءمدقم (نإ) ربخ فوذحمب

 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ةفصو (اَبأ)ل ةفص (اًخيش) «هرخآ

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ةفصو (اَبأ)ل ةيناث ةفص (!ًريبك)

 (رضح) لعفلاب عوفرم لعاف (يبأ) :بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (رضح) 1
 (بأ)و «ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبقام ىلع ةردقملا ةمضلا عفر ةمالعو

 -(يخأ) ءفطع فرح (واولا)و ءفاضملاب رج زظ لا یا ایچ يع فعن يا كنار و بقاع
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 ىلع ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و «فاضم (خأ)و ةبسان ا ةكرحم لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا

 .فاضملاب رج لحم يف نوكسلا

 ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (يبأ) ءلعافو لعف (تمرتحا)(١)

 ىلع ينبم لصتم ربمض (ءايلا)و :فاضم (بأ)و «ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا

 ىلع فوطعملاو (يبأ) ىلع فوطعم (یخأ) «فطع فرح (واولا) ءفاضملاب رج لحم يف نوكسلا

 لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا

 .فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و ءفاضم (خأ)و «ةبسانملا ةكرحب لحما
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ةفصو (يخأ)ل ةفص (ربكألا)

 هدرجتل عوفرم عراضم لعف (ملكتأ) «ةيفان (ال) ءأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض (ان)
 (يف) «(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا نم
 (يبأ)و «فاضم (ةرضح)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (يف)ب رورجم مسا (ةرضح) ءرج فرح

 لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم

 (واولا) :فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءايلا)و :فاضم (بأ)و «ةبسانملا ةكرحم لحملا

 ةرسكلا هر ةييالعو' تان رور رو جلا ئلع قرار قا ىلع قواسم ی طع ترخ

 (ءايلا)و :فاضم (خأ)و «ةبسانملا ةکرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا
 هلثم رورجم رورجملا ةفصو (يخأ)ل ةفص (ربك ,كآلا) :فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 .(انأ) أدتبملا رخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 تو و روم یب ریس :امارعإو .۲۳ :ةيآلا ص ةروس٣)

 (نإ)لارَخ نوكي ن أ زوج (يخا) «(نإ) مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مس ا (اذ)و

 هانيرعأ نإو «حضاو رمآلاف (نإ)ل اًريخ هانيرعأ نإف «هيلع نشو دس ری نأ زوجیو

 (٤١٦ص) “بهذلا روذش» رظناو .(نإ) ربخ عفر لحم يف :(نوعستو عست هل) ةلمجف ؛نایب تطغ وأ الدي

 .(۷۸-۷۹ /۱) "؟بكاوكلا”و

 ةمضلا هعفر ةمالعو هب عوفرم ادار > (فسوي) «أدتبم (انأ) :اهبارعإو .۰ :ةيآلا ءفسوي ةروس أ6

 ر نکن نوكملا قلع راها 03 «هيبنتلل (اه)و «فطع فرح (واولا) «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 ای تر E ةمالعو هب عوفرم أدتبملا ربخ (يخأ) ءأدتبم

 رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ریمض > (ءايلا)و «فاضم (خأ)و «ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا

 ةيتآلا ةلمجلا (اذه) ربخ نوكيو «هيلع نايب فطع وأ «(اذه) نم ًالدب (يخأ) برعي نأ زوجيو «فاضملاب

 ۔ € نقع کلا جرت م د #9 :يهو ةيآلا يف

 * فذح ىلع ينبم رمأ لعف (اوقلا) ءاهلبق ام بسح ىلع (ءافلا) :اهارعإو .۹۳ :ةيآلا :فسوی ةروس (©)



 ےس وت ١ "ھ۳017 بارعالا اح
 ےہ ےس ےس ھم سس مھ م س م ت س بس می سج ع صمم نجت كح جے دیا جوہ تح يعج e دس جرووسسس بج هيدي يسب بس بمس مج سو و سس پی دس یس ميسو HS و ےہ ںیم ےس دیرسحعدما

 اذه برعت ال (كوف) ةملك قا هع 6 ضعي نود فيضع صتخحت يقل طو صل اماو

 تہ ہے تہ رے ڈی ا

 وت تے ست تے ا

 نوکیا - تی ھر تے را :اھنمو

 ىلع يتيم لصتم ریمض (ءاضا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ریمض (واولا)و «نونلا
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 ةرسكلا هرج ةمالعو (ىلع)ب رورج مسا (هجو) «رج فرح (ىلع) «هب لوعفم بصن لحم يف مضلا
 ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (يبأ)و «فاضم (هجو) «هرخآ ىلع ةرهاظلا
 ريمض (ءايلا)و :فاضم (بأ)و «ةبسانملا ةكرحجب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع

 .لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او «فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 (مف)ل ةفص (نسح) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو أدتبملاب عوفرم ربخ (مف) ءأدتبم (اذه)
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ةفصو

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو -حصألا ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (اًمف) «لعافو لعف (تيأر)
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ةفصو (اًمف)ل ةفص (اًنسح) «هرخآ

 مضلا ىلع ینبم لصتم ربمض (ءاتلا)و ءكرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (رظن)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ىلإ)ب رورج مسا (مف) ءرج فرح (ىلإ) :لعاف عفر لحم يف
 هرج ةمالعو هلثم رورجم رورجملا ةفصو (مف)ل ةفص (نسح) «(رظن) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا

 مهفأ نإ :يأ) 5 انآ مصحف مار -هللا ےحر -كلام نبا لوقل هحرش يف -هّللا هحرد ليقع نبا لاق

 ال لا) نعم يه "ء۰ 0

 "ليقع نبا حرش” نم ها.(اًرجو اًبصنو اًعفر واولا اهرخآو :ةينبم نوكت لب «بحاص ىنعمب (يذ)

 :وحن ةينبم تناك الإو «(يذلا) ال قال :(٣۳ص) "يوارفكلا ىلع هتيشاح» يف يدماحلا لاقو ۔(٤/٤٤٥)

 ها.(ةلص اهدعب ةلمح او :عفر ل احم يف نوكسلا ىلع ینبم لعاف (وذ)ف (ماق وذ ءاج)

 لاقو ها.(لاملاك ريثكلاو ليلقلا ىلع قدص ام وه) :(٣٦۳ص) “يوارفكلا ةيشاح” ىلع يدماحلا لاق

 امك ةفصلا لباقي ام (سنج مسا ىلإ فاضت نأ) مهوقب دارملا] )۷٥/۱(: “يهكافلا ىلع هتيشاح» يف سي

 مساب دارملا نأ ملعاو :هظفل ام - -ينيمامدلا نع لقن مث- .. .؟ليهستلا ل ةماهفلا هلاق

 الف -(رهاظ سنج مسا :هلوق يأ)- رهاظ كلذ دعب هلوق حص اذهلو «قتشملا :ي أ ةفصلا لباقي ام سنج ا

 سنج ا مساب دارملا نأ ءايبغألا ضعب مهوت دقو -(ينيمامدلا يأ)- :لاق مث كلذ للعو «لقاع وذ :لاقي

 داوم هنع باغو «كمحر اذ لصت نال : یہ رے سس يس دلو .ةركنلا

 ها. چ مول کلا ید وب چ لولتلا یر م چ جنا ملا د ور یھ يبيتلا يضتلا ہا تا وہ :ليزتتلا يف
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۳) 

 اک ا

 معني ةواقشلا يف ةّلاّهجلا وخأو هلقعب ِميعّنلا يف ىقْشَي لقعلا وذ

 ؟رطقلا ىلع هتيشاح» يف ديمحلادبع نب نيدلا يبيح دمحم حراشلا مالك رظناو ؛هظفلب ها .[اًقرفم همالك

 .(00-0 6 )١/ ليقع نبا ىلعو ء(٦١ص)

 الف قتشملا يهو ةيوحن :يأ (ةفص ريغ) :هلوق) :(۳۸/۱) ؟ليقع نبا ىلع هتيشاح» يف يرضخلا لاق )١(
 امنإو ءاهيلإ فاضتف مّرَكلاو ملعلاك ةيونعملا امأ .سانجأ ءامسأ تاقتشملا عيمج تناك نإو «لضاف وذ :لاقي
 ةلمجلاو قتشملاو ءامهب فصوی ال مّلَعلاو ريمضلاو ءاهدعب امل فصولل ةلصو اهنآل كلذب تصتخا

 «لوعفملا مساو «لعافلا مساك فصولا :تلق ها.(سنجلا مسا الإ قبي ملف فصولل امهسفنب ناحلصي

 نم ملعأ وذ ءاج)و (بورضم وذ ءاج)و ء(مئاق وذ ءاج) :لوقت الف «ةهبشملا ةفصلاو «ليضفتلا لعفأو

 ال اذهب ليثمتلاف .فصو ىلإ تفيضأ اال ءبحاص ىنعمب تسيل انه (وذ)ف (هجو نسح وذ ءاج)و «(ديز

 .(ةیشاح ا عم 04 )١/ "ليقع نبا حرش” رظنا .زوجب

 مسا يهف (يذلا) ىنعمب تناك اذإف «ةينبم نوكت ةراتو «ةبرعم نوكت ةرات (وذ) نأ مالكلا اذه ىنعم ؟)

 يف نوكسلا ىلع ینبم لوصوم مسا (وذ)ف ء(ماق وذ ينءاج) :كلذ لاثم «ةينبم نوكت ذئنيحو «لوصوم

 يتلا ىرجم اهيرجي نم مهنم نأ ىلع) :(5 ٠ ص) “روذشلا” يف ماشه نبا لاق .(ءاج)ل لعاف عفر لحم

 رهاظ سنج مسا ىلإ تفيضأو بحاص ىنعمب تناك اذإو ها.(ءايلاو فلآلاو واولاب اہرعیف بحاص ىنعمب

 ةعوفرم ةبرعم يهو «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم (وذ)ف «(لام وذ ينءاج) :كلذ لاثم ؛ةبرعم يهف

 .ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم اهنأل واولا اهعفر ةمالعو

 ؛فاضم (وذ) «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (وذ) :هبارعإو

 ' عراضم لعف (ىقشي) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (لقعلا)و

 ؛رذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا نم هدرجتل عوفرم

 «(وذ) :ادتب ا ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمح او ء(وھ) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو

 رورجملاو راح او «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (يف)ب رورج مسا (ميعنلا) ءرج فرح (يف)

 ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ءابلا)ب رورجم مسا (لقع) ہرج فرح (ءابلا) ء(یقشی) لعفلاب ناقلعتم

 راجلاو فاضملاب رج لحم يف رسكلا ىلع یينبم لصتم ريمض (ءاملا)و «فاضم (لقع)و ماللا ىلع

 واولا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (وخأ) «فطع فرح (واولا) ءاضيأ لعفلاب ناقلعتم رورجملاو

 هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (ةلاهجلا)و «فاضم (وخأ)و ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل

 ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (يف)ب رورج مسا (ةوأقشلا) ںج فرح (يف) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا

 بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (معني)و ؛(معني) لعفلاب ناقلعتم ر ورجملاو رام او «هرخآ ىلع

 نم ةلمحلاو ء(وھ) هريدقت تاج ت تتسم ريمض لعافلاو تو رو و ںیم واخ

 ناو و ا ہور تہ ےہ ء(وخأ) : :ًادتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا

 ٣ .فانئتسا واو (ةلاهجلا وخأو) يف واولا نوكت



 ےہ ٣ ا بارعإلا سس

 قبس تلا ةعبرآلا طورشلا ىلع اھصوصخب ةملكلا هذه يف نادئاز ناطرشلا ناذهو

 .اهركذ

 IT يدق یہ ثم کج كاع

 دحاو لك عون نايب عم «واولاب عوفرملاو «ةردقملا وأ «ةرهاظلا ةمضلاب عوفرملا نيب - (

 :ةيتآلا لمجلا یف ةدراولا تاملکلا نيب نم ءاهنم

 ےہ ےہ سک 2 پی و وأ 7 37 ٦
 نع مه نْلاو ل ونش ميتال يف مه َ ا ہوس تمہ :ىلاعت هللا لاق

 لاقو یک َنوظْفَح مھجورمِل مه نل OES و زکر مه بو هف رم وعلا
 و مرسل سس

 0 0007 2 قر وم 8 7 راَلا | َنوُمِرَجَمْل اهو لا

 كن ناف ا كنار وعأ مه كناوخ ارگ ہا اھ ھا

 نفل جل نکال نا نالتلخالا كعفامتلا يبوامزلا فتقع اذ قام ا جت

 .كبيجي بركلا دنع هوعدت اذإو «كيكشي هيلإ وکشت اذإ يذلا كوخأ ...حالفلا كل وجريو

 اعوفرم ةسمخلا ءامسألا نم امسا ةيتآلا تارابعلا نم ةيلاخلا نكامآلا يف عض -؟

 :واولاب

 .يل اقيدص ناك...(ج) .هبجأف ...كاعد اذإ (أ)

 ..كل هلسرأ باتكلا اذه (د) . ننم الان... ىعنمناك دقل (ب)

 وأ ةسمخلا ءامسألا بارعإ تبرعأف .بحاص ىنعمب (وذ) تءاج ثيح (لقعلا وذ) :هلوق يف هب ليثمتلا 7

 هلا

 .بحاص وعم تاو ٠ :ةلوصوُمأ (وذ) نيب قرغلأ يف :ةدئاف

 «ةلوصوملا وذ نیب ةنراقملابو) :(۱۷۰ /۱) «كلاسلا ءایض” هباتك يف راجنلا زيزعلادبع نب دمحم لاق

 :نيبتي بحاص ىنعمب یتلاو
Eيودع ماس ےس مما ھتسا نساتلاوف تالا ےھت سرا  

 ۱ .عمجتو ینثئو ثنؤتو
 ىنعمب يتلا امأ ءامل ةلص لعفلا اھدعب عقيو «ةفرعم اہل ةركنل ةفص عقت ال ةلوصوملا (وذ) (ب)

 .هظفلب ها.(ىنعم مسا اهدعب عقيو «ةركنلا اهب فصوتف بحاص



 ےک هّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا VE خس یس ا 7 7 EE e ا تک A کد ییہ ےک یب عم کپ ¢ یی
 ا کس ےس ےک ےہ وک E ےہ سج پوست ہہدمک ےہ

 يف ةرهاظ ةمضب اعوفرم ريسكت عمج ةيتآلا لم ا نم یلاح ا ناكملا يف عض ۔٣

 55 :رخآلا اهضعب يف ةردقم ةمضب اعوفرمو ءاهضعب

 .مارك ...سمأ انعم ناك (ج) .ةدشلا قف كاوا

 .بوذكلا حضفت...(د) .مھتمرکاف ...رضح(ب)

 م

 :ةلئدا

 ركذملا عمجل لثم ؟ملاسلا ركذملا عج وه ام ؟عفرلل ةمالع واولا نوكت عضوم مك يف

 ءامسألا عفر يف طرتشي يذلا ام «ةسمخلا ءامسألا ركذا «ةلثمأ ةثالثب عفرلا لاح يف ملاسلا

 اذامبف ريسكت عمج ةعومجم ةسمخلا ءامسألا تناك ول ؟ةمضلا نع ةباين واولاب ةسمخلا

 ةسمخلا ءامسألا نم نیمسال نيلاثمب لّْثم ؟اهيرعت اذامبف ًةانثم ةسمخلا ءامسألا تناك ول ؟اهبرعت

 اذامبف ةرغصم ةسمخلا ءامسألا تناك ول .نيعومجم اهنم نيمسال نيرخآ نيلاثمبو «نيينثم

 ام ؟ةصاخ (وذ) يف طرتشي يذلا ام ؟اہرعت اذامبف ملکتم ا ءايل ةفاضم تناك ولو ؟ اہبرعت

 ؟ةصاخ (كوف) يف طرتشي يذلا

 يسيل

5 

 5 رخ د دیک 2# ےے ےہ

 لت سک وے مقرب ہیک 56 ا ۰ ےک 7 oxil ورک ° أ

 5ے یس تای ےن ص لی مخ رس اس ب ےک و هم يس تاروث الا هيت ل مف یل ةم راع ل وجكتف یئل 3١ اھا و : يل

 ےہ ےس 5 طس ےس ۲

 : ؛ىتثملا مسالا وهو «دحاو عضوم يف ةملكلا عفر ىلع ةمالع فلآلا نوكت :لوقأو

 | فلألا هعفر ةمالعو «لعاف هنأل عوفرم وهو «ىثم :ناقيدصلاف " (ناقيدّصلا َرضَح) :وح

 .درفملا مسالا وهو ءقیدص :كلوق يف نيونتلا نع ضوع نونلاو «ةمضلا نع ةباين

 | نع ةدايزلا هذه تنغأ «هرخآ يف ةدايزب «نيتنثا وأ نينثا ىلع لد مسا لك :وه ىم او

 مسا نينثا ىلع لد ظفل :نارمعلاف  (نادنهاو ءَناَّرَمُعلا َلَبْقَأ) :وحن «فوطعملاو فطاعلا

 ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ناقيدصلا) «بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (رضح) )١(
 .ىنثم هنآل فلألا هعفر

 .(نارمعلا) ىلع فوطعم (نادنم ا)و «(ناقيدصلا رضح) بارعإك اہارعإ )٢



 ہو ساس سس ا را ا وو حلا vo 890101010113333 با دارعإلا 9ھ“( پ٣ سک

 يهو و و تلالا ےس ةدايزلا ہر رضا ق هذايز ور رم امينم هحلاو لك

 كلذكو (ٌرّمْعو ْرَمَع رضح) :لوقت ثيحب مسالا ريركتو فطعلا واوب نايتإلا نع ىنغت

 كلذ ىلع هتلالد ببسو .دنه اهمسا امهنم ةدحاو لک نيتنثا ىلع لد ظفل وهف ؛نادنهلا

 فطعلا واوب نايتإلا نع كينغي نونلاو فلألا دوجوو «لاثملا يف نونلاو فلآلا ةدايز

 . (دنهو دنه ْتَرَضَح) :لوقت ثيحب مسالا ريركتو

 :تانيرمت

 يف ىنثم لك عض مث «تادرفملا نث مث «هدرفم ىلإ ةيتآلا عومجلا نم عج لك در ١-

 «جيراهص «فويس «لايفأ «لامج :عومح ا يذ يهاهو ءاعوفرم نوكي ثيحب دیفم مالک

 اف رش «قرط ءءابطأ «صمق «ةيذحأ «رباجم شارف «نيتاسب «قئادح موج «يود

 ںاطقأ «دالب «رومأ مکر ٹاس «ذفاون «باوبأ «كيبابش «نآردج ءاملع ءدعاقم

 .تاحافت

 :ديفم مالك يف ةيتآلا تاینث لا نم دحاو لك عض -؟

 «نائاتفلا «ناتقيدحلا «ناقيدصلا «ناّيداحلا ,نادهتجملا ناَوَخألا ناّیلاَولا «ناملاعلا

 ءناَدَعَمملا ناَسِراَقلا «ناّرمألا ءنايَِّطلا ,ناردجلا «نارطقلا ,نافيِرّشلا :ناباتکلا
 صم

 ص ےس
 س

 ناعكاَر :ناقیِرَطلا ناناَتسْبلا ءناَدْلَبلا ناول «ناباطخلا «نادجاملا «نافيسلا ناَواَرذَعلا

 .نامجت :ناتَحَفُت نابباَب «ناتاود

 :ةانثم اًظافلأ ةيتآلا تارابعلا نم ةيلاخلا نكامألا يف عض -۳

 .اهراثآ ادهاشيل رصم ىلإ ...رفاس ()

 فرح (واولا) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (رمع) «ضام لعف (رضح) ٠
 ىلع ةرهاظلا ةمضلا عفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو (رمع) ىلع فوطعم (رمع) «فطع

 .هرخآ

 :تارغالا عن ہو فرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات (ءاتلا) نأ الإ (رمعو رمع رضح) بارعإك اهبارعإ '٭'



 ی " ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا دمي
 7-0 كا ال ےگ

 لع

 الع رخآلا کف ا اھرعآ مسق . ..دلاخل دلو 7 5

 ورم اپ
 و اسوس )

 . ىتثملل لشم ؟ ىثملا وه ام ؟ةملكلا عفر ىلع ةمالع فلآلا نوکت عضوم مك يف

 :ٹنؤم رخآلاو رک هدم انهدحا نیلا

 ما

 ةمصلا نع نونلا ةب
 و (ةَينثَت ںیمض ٠ هب ب لص اذ اذٰإ | ؛عراضلا لغفلا ٤ ا ةَمالَع ن نوک توا لآ أَو 0

 37 7 2 2 یہ هه 2 5 جج

 .ةيطاخملا ةثنؤملا تیس رت حت زد

eنونلا  EEءدحاو عضوم يف ةعوفرم اهيف يه يتلا ةملكلا  

 نا رک 2396اس واو لادا وا ن و ا عراضملا قا وهو

 :ةطاخملا فلا راج لالا

 نارفاسل اَمْثَأ) :وحنو «''(اَدغ ناَرفاَسُب ناقیدّصلا) :وحنف نينثالا فلا ىلإ دلا امأ
 بصانلا نم هدرجتل «عوفرم عراضم لعف (نارفا اسث) :اذكو (نارفاسی) 7 دغ

 .عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «لعاف نينثالا فلأو «نونلا توبث هعفر ةمالعو مزاجلاو

 ةلالدلل اا اود: ترک دق والا فلآ لإ فلا عراضملا لعفلا نأ تيأر دقو

 ديلا بط فض رض نقلا «ىنثم هنآل فلالا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم نے نادل 0

 تو ہر و هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا نم ہدرجتل عوفرم عراضم لعف (نارفاسی)

 (اًذغ)٠ «أدتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ن نم ةلمح او «لعاف عفر لحم يف ن !وکسلا ىلع ینبم لصتم

 لتا قلع وهو هرعأ ىلع ةزهاطلا فا هر ةاغو املا ةيفوظلا ىلع وص فال رش

 .(رفاسي)

 نم هل لحم ال باطخ فرح (ءاتلا)و ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصفنم ريمض (ْنأ) :*)

 (اًدغ نارفاسی) تارعاك :(اذغ نارفاست) تنإ رعإو «ةينثتلا ىلع لاد (فلألا)و ؛دامعلل (ميملا)و «بارعإلا

 .هللا همحر ماشه نبال (۲۷/۱) «ينغملا» يف امك روهمجلا لوق وه (نأ) ريمضلا :یلوقو .لبق ةمدقتملا

 دامع فرح ميملاو) :(18١ص) يدماحلا لاق :باوجلا كيلإف ؟دامعلل میلا ىنعم ام :تلق ناف

 ها.(هريغو ینٹ ا فلأ نيب ہابتشالا عفد يف اهيلع ملكتملا دامتعال



 ب للا كا ي ج
 يفامك باطخلا ىلع ةلالدلل ءاتلاب اركب نوكي دقو :لوالا لاثملا يف امك ةّبيَعلا ىلع

 .يناثلا لاثملا

 نادنم اَب اَمُشَأ) و وا ادع نارفاست نادنم )7 :ةوحتف نٹٹالا فلآ لإ دعا امآو

 فلالاو :نونلا توبثب عوفرم عراضم ےک :نيلاثملا يف (نارفاَسُث)ف « (اًدع نارفاَسُث

 ر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لعاف

 ةلالدلل ءاتلاب الإ اءودبم نوكي ال نيتنثالا فلا ىلإ دنسم ا عراضملا لعفلا نأ ملعت هنمو

 .يناثلا لاثملاك اًبطاخم اًرضاح ناك ْمأ لوألا لاثملاك اًبئاغ ناكأ ءاوس ءلعافلا ثينأت و

 (ٰمھِجا وب "ھ0 : نذل | مه نوصلخلا 4 رلا) : وی 0 ا

 عراضم لعف :(َنوُموُقَت) هلثمو «(نوُموقيلف ' ير َنوُموُقَت موق وق اي مك ُْنَآ) :وحنو

 .لبق ةمدقتملا (اًدغ a ناقیدصلا) بنا راك ابا رھا 5

 (نادنه)و ءءادن فرح (اي)ف (نادنهاي) ظفل الإ «لبق ةمدقتملا (ادغ نارفاست امتنأ) بارعإك اهبارعإ ؛*)

 لحم ال (نادنهاي) ةلمجو «نيونتلا نع ضوع (نونلا)و «بصن لح يف ینبثم هنآل فلالا ىلع ىنبم ىدانم

 ضا فا اا تارعإلا خم اج

 كلذ ريغو «لعافلاو لعفلاو ربح او ات و وت ةيضارتعا ینعم :ةدئاف
 يف يقوسدلا لاق ۸1077-0۹9 تللا یتا ی ایک انے وأ ء|ددتف و ةيوقت مالکلا دیفتل

 ف ةضرتعملا مالكلا ةدافإلا نيمزالتم يأ (نيئيش نيب ةضرتعملا) :هلوق] )٥٤/٢(: ؟ینغملا ىلع هتيشاح»

 نييزت درجمل ىهف :يأ (اًنيسحت وأ) :هلوق هلبق ام ّفدارم (اًديدستو) :هلوقو .اديكوت :يأ (ةيوقت) .هئانثأ

E۱ تا ايليف الما بك تا  
 (لاجرلا)ل ةفص (نوصلخملا) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (لاجرلا) ٦
 نم هل لحم ال لصف ريمض (مه) ماس ركذم عمج هنآل واولا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ةفصو

 (نوموقي) «(لاجرلا) وهو أدتبملا ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا (نيذلا)و «بارعإلا
 «ةسمخلا ةلثمألا نم هنآل نونلا توبث هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف

 رورجم مسا (بجاو) ءرج فرح (ءابلا) ٠ لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (واول ولا)و

 کلا ىلع یہ ل ر 0 ؛تاضر يحلو الا له ةرهاطلا ةرسكلا رج الفور فلا
 لعفلا نم ةلمجلاو ءلصفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو «عمجلل ةمالع (ميملا)و «فاضملاب رج لحم يف
 "909۰ی 7۵ اه لحم ال لوصوملا ةلص لعافلاو
 (نیذلا)و «ناث ًادتبم عفر لحم يف مضلا ىلع اًينبم الصفنم اًريمض (مه) برعن نأ زوجییو ؛دئاعو ةلص

SS(مه) يف (زوجي)و .(مه) ريمضلا طبارلاو لوألا أدتبملا  

 ٦۹۷(. /۲) “ینغمل ا” رظن ! .رکذ ام ريغ برعي نُا

 <بارعالا نم هل لحم ال باطخ فرح (ءاتلا) ءأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصفنم ریمض (نآ ١



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا . 0۸۸+0 6 س
 .E یت مع ےس مم ےک اب و

 تھ مرض تھ سرا نم سج

 ىلع ةلالدلل ءايلاب اءودبم نوکی دق واولا ىلإ دنسم ا عراضملا لعفلا نأ ملعت هنمو

 لاخم ا يف امك ؛باطخ لا ىلع ةلالدلل ءاتلاب اءودبم نوكي دقو «لوألا لاثملا يف امك «ةبيغلا

 :اعلا

 ىلع ینبم لعاف ةبّطاخملا ةثنؤملا ءايو ؛نوتلا توب در حام تما رم

 .عفر لحم يف نوكسلا

 .لعافلا ثينأت ىلع ةلاد يهو ءاتلاب اءودبم الإ ءايلا هذه ىلإ دنسملا لعفلا نوكي الو

 كلذك واولا ىلإ دنسملاو «ءايلا وأ ءاتلاب اءودبم نوكي فلألا ىلإ دنسملا نأ كل صخلتف

 .ءاتلاب الإ ھ7 نوکی ال ءايلا ىلإ سلا و یایلاب وأ ءاتلاب e نوکی

 1 قر '(كبجاَو َنيفرعت دله اي تنأ) : هد

 ا یے قد یم ا لع ا ام او ار لا ا دب سوا
 :ةلثمآلا هذه یّمسُتو «َنيموقتو «نوموقتو «نوُموقَيو ءناَموقَتو :ناَموَقَي :اهاثمو

(a / 
 . (ةسمخلا لاعفألا)

 لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم (موق) ءادن فرح (اي) ء «عمجلا ةمالع (ميملا)و

 رج لحم يف نوكسلا ىلع يببم لصتم ريمض ةفوذحملا (ءايلا)و .فاضم (موق) «ةفوذحملا ملكتملا ءاي

 لعفلا نم ةلمجلاو ؛لعافو لعف (نوموقت) «بارعإلا نم اهل لحم ال ةيضارتعا (موقاي) ةلجو «فاضملاب

 ةرسكلا هرج ةمالعو (ءابلا)ب رورج مسا (بجاو) ءرج فرح (ءابلا) < ءأدتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلاو

 ؛فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (بجاو) «ءابلا ىلع ةرهاظلا

 .لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راخلاو «عمجلل ةمالع (ميملا)و

 ركل يروم تالا تم ورب دعب سس وج ںیم نس ل

 (دنهاي) ةلمجو ءبصن لحم يف مضلا ىلع ینبم ىدانم (دنه) ءادن فرح (اي)و «بارعإلا نم هل لحم

 E تالا وس A E احم سا سم AE لحال وہ

 ؛لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءايلا)و «ةسمخلا ةلثمألا نم هنأل نونلا توبث هعفر

 «فاضم (بجاو) ءابلا ىلع ةره هاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (بجاو)

 هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمحلاو فاضلاب رج لحم يف رسكلا ىلع یينبم لصتم ريمض (فاكلا)و

 .ادتبملا ربخ عفر لح يف

 :هظفل ام (ةسمخلا ةلثمألاو) :لاق نأ دنع باطخ ا مالکل هحرش یف (۷۱/۱) “بکاوکلا» ف لدهألا لاق ٦ رسمي

 لاعفألا نم ىلوأ ةسمخلا ةلثمألاب ريبعتلاو «ةبلغلاب اهيلع ناملع نيمسالا الكو «ةسمخلا لاعفألا یمستو)

 لاحقا تنيبل اعل دا ةلكوألاب :يأ)- كلذب تيمس) :(۸۲ص) لاق مث مث .هللا ءاش نإ ينأيس امل ةسمخلا



 نّيب مث ءاّبسانم ةسمخلا لاعفألا نم ًالعف ةيل ذ ةيلاخلا ةنكمألا نم ناكم لك يف عض ١-
 .هب هت هادي , يذلا ةعراضملا فرح لدي ءيش يأ ىلع

 ا وم راس تنا اتر 090

 .يدنجلا ...ناتاتفلا (و) کک اف انا: 6

 .مكناطوأ ...لاجرلا اهيأ متنأ (ز) ...نامالغلا اهيأ امتنأ (ج)

 .ةركلاب ...داعس اي تنأ (ح) e ءال وه (د)

 :ةديفم ةلج يف ةيتآلا لاعفألا نم لعف لك لمعتسا -

 «نائشت «نوُمدحت َنوُخَبسَي «نوُريسَت ,نائدحت ؛نادصحت «نوعرزت «نيدؤٿ «نابعلت

 لعجاو ءاّبسانم ةسمخلا لاعفألا نم ًالعف ةيتآلا تاملكلا نم ةملك لك عم عض ٣-
 :اًديفم امالک عيمجلا نم

 ای متنأ «ةاتفلا اهتيأ تنأ «مهبجاو نودؤي نيذلا لاجرلا «نوملسملا :ناملغلا «نابلاطلا

 .هللا رماوأ تفلاخ اذإ ءذیمالتلا ءالؤه «موق

 «نونلا توبثب عوفرملاو ءواولاب عوفرملاو «فلألاب عوفرملاو ءةمضلاب عوفرم ا نيب -
 :ةيتآلا تارابعلا يف ةدراولا تاملكلا نيب نم ءاهنم دحاو لك عون نايب عم

 ةعاجنكلا قام تل مهتنسلا او «ةيعاولا مہا ذآو «مهدنع ةنوصملا مهتبيع دع لا تاک

 «ناسللاب ثدحتلابو «ةمعنلا راهظإب :ناركش ركشلا .هدابع نم ءاشي نل هللا اهعضي ةزيرغ

 .رخآلا مويلاو هللاب نونمؤی نيذلا مه نوقتملا .امهيناث نم غلبأ امهوأو

 ناف اين ربع فانك و لك نع اه ىنكي ةلثمأ يه امنإو ءاهنايعأب ءامسأ ةتسلا ءامسألا نأ انك ءانايعأب ے
 اًرظن ةسمخ اهومس یقاو وبلا اذكو «كلذ ريغو ءناجرختسيو «ناقلطنيو «نابهذي) :وحن نع ةيانك (نالعفت)

 .(م5/1) *يهذلا روذش ىلع ةدابع ةيشاح”و «يرهزألل (85 )١/ ؟حیرصتلا7 رظناو ها.(اهظفل ىلإ



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 دنسملا عراضملا لعفلا أدبي اذامب ؟ةملكلا عفر ىلع ةمالع نونلا نوكت عضوم مك يف

 دنسملا عراضملا لعفلا أدبي اذامب ؟اہب ءودبملا فورحلا لدت ءيش يأ ىلعو ؟نينثالا فلأ ىلإ

 ىلإو ءواولا ىلإو .فلآلا ىلإ دنسملا عراضملا لعفلا نم لكل نيلاثمب لثم ؟ءايلا وأ واولل

 ؟ةسمخلا لاعفألا يه ام .ءايلا

 رک

 بصنلا تامالع

 .نوُلا ُفَدَحَو ءاَيلاَو ةَرْسَكلاَو فأل (ةَحْنَمْلا :تاَمآلَع سَ بصل :لا

 نم ةمالع اهرخآ يف تدجو اذإ ةبوصنم اہناب ةملكلا أ كنكمي :لوقأو
 ءفلألا :يهو ءاهنع عورف عبرأو «ةحتفلا يهو «ةيلص أ اهنم ةدحاو :تامالع سمح

 .نونلا فذخو ءابلاو «ةريشكلاو

$ 

3 

 جت کاج عام
 i ےک وک

 عضوملا «عضاوم * 32 کک 272755 ةحتفلا نوکت :لوقأو

 يذلا عراضملا لعفلا :ثلاثلا عضوملا ءريسكتلا عج :یناثلا عضوملا «درفملا مسالا :لوألا

 نو: الو هاك هاي الو فا ا اونا فلا ہرخآب لصتی ملو «بصان هقبس

 كراع و 2 7 5 خم 5 2 5 0 هجو 5غ 4 5

 : (ايلع تيقل) :وحن ىف ہرخآ ىلع ةرهاظ نوكت ةحتفلاو :هفیرعت قبس دقف د غلا مسالا امأ
 ے ۲ 7۳ ےہ 1

 مضلا ىلع ینبم لصتمر ہمض (ءاتلا)و ءكرحتم عفر ر ريمضب هلاصتال نوكسلا نط ل فام وا 7

 .هرخآ ىلع هرهاظلا هحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اًيلع) < «لعاف عفر لحم يف



 او و
 امہنأل ؛نابوصنم امو ءنادرفم نام ا (ًدنه)و (اًيلع)ف ٠ (ادنه اوا

 دقو «ثنؤم یناشلاو ءركذم لوالاو «ةرهاظلا ةحتفلا امهبصن ةمالعو «نالوعفم

 امسا :(ىليل)و (ىتفلا)ف " (ىّليَل تثّدَح) :وحنو أ (ىّتَقلا تيقل) :وحن ةردقم ةحتفلا

 0 ةردقم ةحتف امهبصن ةمالعو «هب ًالوعفم عقو امهنم لك ترک ؛نابوصنم نادرفم

 * .ثنؤم يناثلاو «ركذم لوآلاو ہرذعتلا اهروهظ نم عنم فلآلا

 :وحن هرخآ ىلع ةرهاظ نوكت دق ةحتفلاو ءاضيأ هفيرعت قبس دقف ريسكتلا عج امأو

 E تارک اک E قالا اک 72 ۵ (نایتلا تبَحاَص)

 يناثلاو ؛رکذم لوآلاو ءةرهاظلا ةحتفلا امهبصن ةمالعو «نيلوعفم امهنوكل ؛نابوصنم

 لغو ك ( ىركس سائلا يولي لوف لو ةر ةحتفلا نوكت دقو «ثنؤم

 امہنوکل ؛نابوصنم ريسكت اعمج :(ىَماَيآلادو (یراکُس)ف ”# يذلا أرخكتأو ب :ی اعت

 سچ وی یس یم نيلوعفم
 رک رح ےک رک ی

 هم نینکلع دع یت نل . :ىلاعت ےلوق وحنف روكذملا ءراسمملا لعفل أامأو
 یک

 .اهلق ىلا تا رعاگ امار

 فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (ىتفلا) غافر لعف (تيفل) 4

 .رذعتلا اهروهظ نم عنم ةروصقملا

 .اهلبق يلا بارعإك اهبارعإ ()

 تاج ۰7 هنو لعق ھو

 .اهلبق يتلا بارعإك اہیارعإ (٥ز
 نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (ىرت) ءاهلبقام بسح ىلع (واولا) :اہارعإو .؟ :ةيآلا «جحلا ةروس (5)

 ربمض (لعافلا)و ءرذعتلا اهروهظ نم عنم فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا

 ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتقلا هيض ةمالعؤ بوصنم هب لوعفش (سابلا): 4(كنا) هريدقت اوج و رسم

 .رذعتلا اهروهظ . مہم ,دقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (سانلا) نم لاح (یراکس)

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف (اوحكنأ) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اہارعإو .۲ :ةيآلا ءرونلا ةروس ؛)

 لوعفم (ىمايآلا)و «ةقراف (فلألا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ربمض (واولا)و «نونلا

 .رذعتلا اهروهظ نم عنم هرخا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 (ىرت) نأ رابتعا ىلع اذه لاق وأ -هلا همحر- حراشلا نم ملق قبس هلعل «هب لوعفم (ىراكس) نأب لوقلا

 .هللا ءاش نإ حيحصلا وه لاح اهنأب لوقلاف اذه ىلعف .ديعب وهو «ةيبلق

 = بوصنم عراضم لعف (حربن)و «لابقتساو بصنو يفن فرح (نل) :اهارعإو .۱ :ةيآلا «هط ةروس (8)



 تحریف شو وچتسچ وج یی یی جب تی سس ےس سے سم رس ےس وس يحبس لا ی يسال ا ا ہہ

 سس 7۲ قتل ةفحتلا ا ىلع ةيبهذلا | للحلا ٠ - رہ ےہ

 نوکت دقو «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو د بوصنم عراضم لعف :(حربن)ف

 برصتمعراضمی لف( اف < احلا لا نست نأ نت رقت رش ةعضفلا

 .رذعتلا اهروهظ نم عنم فلآلا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو «(نأ)ب

 ا (اًيِرْضَي نل) :وحن :نینثا فلا عراضملا لعفلا رخآب لصتا نإف

 دم لك ؛ةحتفلاب هبصن نكي مل؛ يرض عار : وح طا اب وأ + (اوبرضَت نل)

 و د نر نا حف (نل)ب ت وم «(يبرضت)و (اوبرضت)و (ابرضت)

 .يفأي اميف كلذ فرعتسو ؛عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لعاف ءايلا وأ واولا

 هللاو) هونغ ةفيفع وآ ا ندا هلاو) رک ةليقت نيك و نونا ورا لدفن قر

 تر یو پو اک ھر نس مکا لاس صفر وان -

 ینبم لصتم ریمض (ءاملا)و هرج فرح (ىلع) «(نحن) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض اھم او «ريخلا بصنتو

 رخ (نيفكاع) .لعاف مسا هنآل (نيفكاع)ب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ںح ا فرحب رج لحم يف رسكلا ىلع

 درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع (نونلا)و «ملاس ركذم عمج هنآل ءايلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم (حربن)

 .(فكاع) كلوق يف
 یارلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (رسي) تن

 فرح (نأ) ءمدقم هب لوعفم بصن لح یف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءایلا)و «ةياقولل (نونلا)و

 فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (ىعست) «لابقتساو بصنو ردصم

 مسأ (دجملا) رج فرح (ىلإ) (تنا) ہریدقت ابوجو رتتسم رمض لعافلاو .رذعتلا اهروهظ نم عنم

 (نأ)و «(ىعست) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ىلإ)ب رورح

 .(كّيعس ینرسی) هريدقتو (ينرسي) لعاف ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو

 «لعفلا رسُكل دجوت مل ول اهنأ ىرت الأ «(رسكلا نم لعفلا يقت اهنأل كلذب ةياقولا نون تيمس) :ةدئاف

 ليقع نبا ليلعتلا اذه ركذ .رسكلا نم هعنمتل نونلا هذه اوتأ رسكيس هنأ اوأر املف ءاَدبأ رسکی ال لعفلاو

 (۸۲ /۱) "بكاوكلا» رظنا كلذ ريغ ليقو )١/ 5١(. “هتيشاح»” یف يرضخ لا هححصو (۱۰۸/۱)

 .(۷۱ص) «يدماحلا ةيشاح»و

 نونلا فذح هبصن ةمالعو (نل)ب بوصنم عراضم لعف (ابرضي) «لابقتساو بصنو يفن فرح (نل) 7:

 .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فلألا)و «ةسمخلا ةلثمألا نم هنأل

 ريمض (واولا)و «نونلا فذح هبصن ةمالعو (نل)ب بوصنم عراضم لعف (اوبرضت) ءاهبارعإ مدقت (نل) 7

 .ةقراف (فلألا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم

 رمض (ءايلا)و «نونلا فدح هبصن ةمالعو (نل)ب بوصنم عراضم لعف (يبرضت) ءاهبارعإ مدقت (نل) 2

 .لعاف عفر لحم يف نوکسلا ىلع ينبم لصتم
 8 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هب مسقم (ةلالجلا ظفل)و ءرجو مسق فرح(واولا)(٥)



 یے ےن ےہ دن ہمہ ص يسم مل ص و ويس مع ع e للا E مج مست صو دعب عم ےہ

 چ ۸ a ٣ دی دروس

 تن دت و ننک نأ
 ذكنيح وهف ””(فاّمَعلاب الإ دْجَكا َنْكِرْدُت ن) :وحن «ةوسنلا نون هرخآب لصتا نإو

 .بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم

 :ةبوصنم نوكت ثيحب ةديفم لمج يف ةيتآلا تاملكلا لمعتسا - ١

 ءسرفلا ملقلا «ناتسبلا «باتكلا ؛رھٹلا «ةقيدحلا ةَرَكأْلا بالطلا ءةرهزلا «لقحلا
 رك اني «ىجنرت «ىض ري «برشي ا ءاصعلا «ىراذعلا «ناملغلا

 بوصنم اًبسانم امسا ةيتآلا تارابعلا يف ةيلاخلا ةنكمألا نم ناكم لك يف عض -۲

 :لكشلاب هطبضاو «ةرهاظلا ةحتفلاب

 .لجألا رخؤي ال نبجلا نإف ...نك (و) .مهئانبأ ىلع نوفطعي ...نإ ()
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 بیع رذهلا ناف ...مزلا (ز) .كفقثيو كبذهي هنآل ...عطأ (ب)

 سانلا يف ملكتلا نع ...ظفحا (ح) .كتبر اهنآل ...مرتحا (ج)

 .هبجاو يدؤي يذلا وه ...لجرلا نإ (ط) .اهرضحت ن کا (د)

 .كلاهملا هدروأ ...عاطأ نم (ي) .كنطو مدخت ادهم كنإف ...دآ (ه)

n 

 (نيهذت) ءاہارعإ مدقت (نل) .(مسقأ) وأ (فلحأ) هريدقت اًبوجو فوذحم لعفب ناقلعتم رورجملاو راج او
 ريمض لعافلاو ء(نل)ب بصن لحم يف (ةليقثلا ديكوتلا نون)ب هلاصتال حتفلا ىلع ینبم عراضم لعف

 لعفلا نم ةلمجلاو «بارعإلا نم هل لحم ال فرح (ةليقثلا ديكوتلا نون)و «(تنأ) ہریدقت ابوجو رتتسم

 .مسقلا باوج يف ةعقاو ابنأل بارعإلا نم اه لحم ال لعافلاو

 .ةفيفخلا ديك وتلا نون ةلمجلا هذه يف (نونلا) نأ الإ ءاهلبق ىتلا بارعإك اهبارعإ ؛:)

 بصن لحم یف ةوسنلا نوئب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف (نکردت) ءاہارعإ مدقت (نل)

 بوصنم هب لوعفم (دجملا) ءلعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ةوسنلا نون)و ««نل)ب
 (ءابلا) «بارعإلا نم هل لحم ال ءانثتسا فرح (الإ) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو لعفلاب

 رورجملا و راج او «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم مسا (فافعلا) ءرج فرح
 .(كردت) لعفلاب ناقلعتم



 ےل ی و ا رے سدا
Bnar _ہے وس ےس ےس ےس وہ سج  

 ہلا تانغ یضری نسخن (ن) .هلهأ ريغ يف ولو ...لمعا (ك)

 لتا

 ةعبرأب بوصنملا درفملا مسالل لثم ؟بصنلا ىلع ةمالع ةحتفلا نوكت عضوم مك يف
 ركذملا درفملا مسالل اهيناثو «ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنملا ركذملا درفملا مسالل اهدحأ :ةلثمأ

 اهعبارو «ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنملا ثنؤملا درفملا مسالل اهثلاثو «ةردقم ةحتفب بوصنملا

 ةلثمأ ةعبرأب بوصنملا ريسكتلا عمجل لثم .ةردقملا ةحتفلاب بوصنملا ثنؤملا درفملا مسالل

 اذامب .نيفلتخ نیلاثب بوصخنملا عراضملا لعفلل لثم ؟ةحتفلاب عراضملا بصني یتم .ةفلتخ

 قوبسملا عراضملا لعفلا رخآب لصتا اذإ ؟نينثا فلأ هب لصتا يذلا عراضملا لعفلا بصني

 هقبسو ةوسنلا نون هرخآب لصتا يذلا عراضملا لعفلل لثم ؟همكح امف ديكوت نون بصانب

 .همكح نايب عم بصان

 ةحتفلا نع فلألا ةباين
 92 رس ہی 7 یر عا د اھ ا

 0 ې ع E ا و ا 78+22 هيف ےس ے۔ 2 یک : نیو اڑ
 ا نبك ےن ہلا تہ جتا ا ثأامس 21 ہے ےہ ےک رہ ام ےہ یو ےس ےک کت 5 ےہ ات ين : ہے ۱ ٦ 4 یس رول و اے یو و 1 ےہ

 ےہ س 7

 7 58 ا و

 * درا رو و کپ
 2 - دينا 5 جج

 امر ؤارلاس اتا BE سنتا نعل E AOE رج وقوفا و

 هذه ىدحإ نأ ىلع ةلادلا ةمالعلا نأب كرفغ نآلاو ءارج ءايلاو ءابصن فلاألاو

 هادو ہو مرَّتحا) :وسحن ءاهرخآ يف فلآلا دوجو ةبوصنم تاملكلا

 ا كي تو لابن نجت + فى یروُز)و « (كا حا

 ہریدقت اًبوجو رتٹپسم ريمض لعافلاو «بارعإلا نم هل لع 5 نوكسلا ىلع نیم رمأ لعف (مرتحا) تر

 (ابأ) ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل فلاإلا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (ابأ) ء(تنأ)

 .فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و :فاضم

 اة اهلبق ىتلا بارعإك اهبارعإ أ*)
 :لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءايلا)و :نونلا فذح ىلع ینبم رمأ لعف (يروز) '''

 .فاضملاب رج لحم يف رسكلا ىلع ىنبم (فاكلا) نأ الإ :(كابأ) بارعإك اہارعإ (كامح)

 .ةمدقتملا (كابأ مرتحا) بارعإك اهبارعإ



 سہ ئ٤ ہنوعو _ -_ ___ح
 اهوحنو ةلثمألا هذه يف (لاملا اذ: كافو كاَمَحو كااو قلات لک یب

 اهنم لكو «ةحتفلا نع ةباين فلآلا هبصن ةمالعو «هب ًالوعفم اهيف عقو هنأل توی
 .هيلإ فاضم (لاملا)و ء(فاکلا) نم هدعب امو .فاضم

 .عضوملا اذه ىوس ةحتفلا نع هيف بونت عضوم فلآلل سيلو
 يع داع داغ

 ةعبرأب بصنلا لاح يف ةسمخلا ءامسألل لثم ؟ةحتفلا نع فلآلا بونت عضوم مك يف

 :ةلقمأ

 خام دلو خت

9 001 1 

 جملا دع نرسكلا ةا
 رح چ چ

 ص 0 ع شی 7 می

 اھ را امي کک ہوم سک نقاد رسک f 35 ینا امأو خلاق

 لدتست نأ كنكمي هنأ كربخن نآلاو*:ملاسلا ثنؤملا عج قبس اميف تفرع دق :,اوقأر
 7 ےک

 تابذهلا تايكقلا نإ) :كلوق وحن كلذو «هرخآ يف ةرسكلا دوجوب عمجلا اذه بصن ىلع
 3 5 رت 1 7 : TJ) م ۶

 ؛نابوصنم اهو ماس ثنؤم عمج :(تابذهملا)و ء(تایّتفلا) نم لكف < (َدْجَكا نک ر ذی

 عع ةا سلا ات ةنالخرو برهما ا نالا نركلو نإ اما لو الآ نوكل

 هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو «ةيهانلا (ال)ب موزجم عراضم لعف اف قمزاج ةيهان نج 8

 هنال فلالا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (اذ) «(تنأ) ہریدقت ابوجو رٹیسم ريمض لعافلاو

 ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (لام ا)و ءفاضم (اذ)و ؛ةتسلا وأ ةسمخلا ءام إلا نم

 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ماللا)ب رورجم مسا (لام)و ہرج فرح (ماللا) «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 رورجملاو راجلاو :فاضلاب رج لحم يف رسكلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءاملا)و «فاضم (لام)و «ماللا
 .لعفلاب ناقلعتم

 هبصن ةمالعو اهب بوصنم 4ك مسا (تايتفلا) ءربخلا عفريو مسالا بصني «بصنو ديكوت فرح (ٌنِ) 7٦
 بوصنم بوصنملا ةفصو ء(تايتفلا)ل ةفص (تابذهملا) ءملاس ثنؤم عمج هنآل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا

 لوعفم (دجملا) «لعافو لعف (نكردي) ءم لاس ثنؤم عج هنأل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصن ةمالعو هلثم

 لحم یف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمحلاو هرخأ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 .(نإ) ربخ عفر



 ee EE هم ¢ ھم ۾ + وه 07 ۸ 5 تے

 عسسل ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا هه د

 .ةحتفلا

 عضوم ا اذه ىوس ةحتفلا نع هيف بولت عضوم ةرسكلل نشو

 ےک یو وک کج ےک 4

9 
2 ET 

 :يهو ءاًلاس ثنؤم عج ةيتآلا تادرفملا عمجا ١-

 .ىركذ «مامحلا «ةاهللا «ةسّرَدمْلا ءىدعس «ةمطاف «ةلقاعلا

 يف نوكي نأ طرشب «ةديفم ةلمج يف ةيتآلا ثينأتلا عومج نم دحاو لك عض -۲

 يهو «لكشلاب هطبضاو «بصن عضوم

 .تايركذ «تامامحلا :تاوھللا «تاسردملا :تایدعس «تامطافلا «تالقاعلا

 عج درفملا اذه عمجا مث ؛هدرفم ىلإ اهنم دحاو لك درد تاينثم ةيتآلا تاملكلا -۳

 | :يهو «ةديفم ةلمج يف اهنم دحاو لك لمعتساو ءاّ اس ثنؤم

 | .ناوارمحلا «ناتلاسرلا «ناتنتاكلا تایلیغا تانہذلا

 .عْمَجْلاَو ة ةا يف بصل هم نوكتف ءایلا اما 200

 نآلاو ءملاسلا ركذملا عج تفرع دق كلذكو «ىضم اميف ینشلا تفرع دق : لوقأو

 نأ امهنيب قرفلاو «هرخآ ىف يف ءايلا دوجوب امهنم دحاولا بصن فرعت نأ كنكمي هنأ كريخن

 ام نوكي ركذملا عج يف ءايلاو ءاروسكم اهدعب امو اًحوتفم اهلبق ام نوكي ینٹ ا يف ءايلا

 7 ترا اوما و رك اهلا

 یا قال تک ےس بی را و( ت هيام نعش (١)

 .(٤٥ص) کج فار مح



 ی رک
 ےک ضم م كنج تح دی

 نج ےک قو ' رجلا قوم نیروُنصُع ترقی

 هيصن ةمالعو « تہ ا تر ا ا

 مسالا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو «ىّثم هّلأل ؛اهدعب ام روسكملا ءاهلبق ام حوتفملا ءايلا

 كرا

 E e «(نیقگا) 7 "را 0 بابكالاب ب نده

 ةمالعو (نيروفصع ىلإ ترظن) :يأ ضفاخح ا عزن ىلع بوصنم هنم (نيروفصع) «لعافو لعف (ترظن)
 فرظ (قوف) (روفصع) :كلوق يف درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع (نونلا)و «ىثم هنآل ءايلا هبصن
 غ ا ا رش ا ام لاو اقم (قوق) قيفرظلا ىلع ترصح هيل: لورق اکر
 .(نيروفصع)ل ةفص فوذحمب قلعتم (ةرجشلا قوف) :ةلمجلا هبشو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج
 عوفرم لعاف (يبأ) ءرذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا ىلع ينبم ضام لعف (یرتشا)

 «ةبسانملا ةكرحم لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب
 هب لوعفم (نيباتك) ءفاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءايلا)و «فاضم (با)
 ريمض (ءايلا)و ہرج فرح (ماللا) «نيونتلا نع ضوع (نونلا)و ءیٹم هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم

 فرح (واولا) ءلعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او «رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم
 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو ماللاب رورجم مسا (يخأ) ءرج فرح (ماللا) ءفطع
 يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءايلا)و «فاضم (خأ) «ةبسانملا ةکرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم

 .ضفاخلا عزن ىلع بوصنم (نيروفصع) نأ مدقت؛:
 اداه اعز او توتشام (نإ) مبا (قيتنلا) ئا ترو اا تعا برف دکر فرح (نإ)#
 مزاج او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (نوبسكي) ءةقلحزملا مال (ماللا) ؛م اس رکذم عج هنآل

 لوعفم (اضر) «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (واولا)و «نونلا توبث هعفر ةمالعو

 ,رذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو -حصآلا ىلع- لعفلاب بوصنم هب

 (بر)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (بر)و «فاضم (اضر)

 ةلمجلاو «عمجلل ةمالع (ميملا)و «فاضملاب رج لحم يف رسكلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاملا)و «فاضم
 .(نإ) ربخ عفر لحم يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم

 ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاتلا)و ؛كرحتم عفر ریمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (حصن) (5)

 ءملاس ركذم عج هنآل ءايلا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (نيدهتجملا) ءلعاف عفر لحم يف مضلا

 راجلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ءابلا)ب رورجم مسا (بابكنالا) ءرج فرح (ءابلا)
 هرج ةمالعو (ىلع)ب رورجم مسا (ةركاذملا) رج فرح (ىلع) «(حصن) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو
 .(بابكنالا)ب ناقلعتم رورجملاو راجلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 7 و عو ؛اهدعب ام حوتفملا اهلبق ام روسكملا ءايلا هبصن ةمالعو "٠ هب ًالوعفم

 .درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو
 2 عن دا كاع

 :تانیرم

 لاس رک نر هعم حصي ام اهنم عجاو ءاهلك اهنثف ةدرفم ةيتآلا تاملكلا ١-

 .ىفطصملا «يضاقلا «رمنلا «بتاكلا «عبسلا ءركب «ةمطاف دمحم :يهو

 ءابوصنم نوكي ثیحب «ةديفم ةلمج يف ةيثآلا تاينثملا نم ینثم لك لمعتسا ٢

 :يهو «لماكلا لكشلاب هطبضاو

 (قایئطضاا ناضافلا قارما ةن اال ا «تاعسلا «قازكلا + ناتيطأفلا نادا

 ءابوصنم نوكي ثیحب «ةديفم ةلمج يف ةيتآلا عومجلا نم دحاو لك لمعتسا -۳

 :يهو «لماكلا لكشلاب هطبضاو

 .نوفطصملا «نوبتاكلا :نولماعلا ءنوتفملا :نودشارلا

 تار و سد ہک كاع ےک خا م

 و

 " ةفوذحم عفرلا ةمالع نوكت يتلا نونلا تدجو اذإ اهنم دحاو لک بصن
 فرعت نأ كنكمي هنأ كربخن نآلاو ءةسمح ا لاعفألا يه ام قبس ام تفرع دق لوقأ

 همح ري حراشلا نم ملق قبس هلعلف .مدقت امك (نإ) مسا هنآل الف نيقتملا امأ (نيدهتجملا) هب لوعفملا لب(١)

 .هّللا

 ةسمخلا ةلثمألا :لاقي نأ لوألا نأ 00

 e نال ءبصان لعفلا ىلع لخد اذإ یا0



 سم ٠ NE بارعؤلا رک
a ۱ ۱ ۱نم ينُملوُي) :وحنو ء''(مُکَسوُرُت اوضحت نأ ينّرْمَی) :كلوق بصنلا ةلاح يف اھاثمو 0 يسار  

 بوصنم عراضم لعف (اوُلِمهُي)و (اوُظَفحَت) نم لكف ٴ (مھتاّبجاَو يف اوُلمهُي نأ ی اسکا
 ..عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم ءلعاف ةعامجلا واوو :نونلا فذح هبصن ةمالعو «نأب

 ءايب لصتملاو ”(امكتاَبْعَر الات نأ قف رسل: وغ نالا فلاح: ليصتلا كلذكو

 ۔امہرعت فيك تفرع دقو ٠ (كبجاو يف يطّرَمُت نأ ینلوْی) :وحن «ةبطاخملا

 ےہ اپ نرم مہ وج ےس ہتسسسم ب د ع يع صمم معلا

 دا داع ډا
 حج حب “وک

 یارلا ىلع ةرهاظلا ةمصضلا هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (رسي) 23

 فرح (نأ) ءمدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءایلاڑو «ةياقولل (نونلا)و

 نم هنآل نونلا فذح هبصن ةمالعو (نآ)ب بوصنم عراضم لعف (اوظفحت) «لابقتساو بصنو ردصم

 (نآ)و ءةقراف (فلآلا)و «لعاف عف e ىلع ينبم لصتم ريمض (واولا)و «ةسمخلا ةلثمألا

 هب لوعفم (سورد) «(مکظفح يفرسي) :ريدقتلاو (يیرسی)ل لعاف ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو

 ريمض (فاکلا)و «فاضم (سورد) .نيسلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو (ظفحت) لعفلاب بوصنم

 .عمجلل ةمالع (ميملا)و ءفاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم

 ةمالعو (نم)ب رورج مسا (ىلاسكلا) ءرج فرح (نم)و «ةمدقتملا (ينرسي) بارعإك (ينلؤي) بارعإ
 لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ہرذعتلا اهروهظ نم عنم ةروصقملا فلألا ىلع ل لا رس
 رورجم مسا (تابجاو) هرج فرح (يف) «ةمدقتملا تی ےہ جج نأ) بارعإو ء(ؤی)

 ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاهلا)و «فاضم (تابجاو) «ءاتلا ىلع ةرها رسكلا هرج ةمالعو (يف)ب

 (نأ)و «عمجلل ةمالع (ميملا)و «(لمهي) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او e رج لغ يف رسكلا
 .(مهلامهإ ينلؤي) :هريدقت اد لعاف ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو

 هبصن ةمالعو (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (الانت) «بصنو ردصم فرح (نأ) ءاہارعإ مدقت (ينرسي)

 :لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فلألا)و ءةسمخ ا ةلثمآلا نم هنآأل نونلا فذح
 (تابغر)و ءم لاس ثنؤم عمج هلال ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (تابغر)

 لاد (فلاآلا)و < تو 20 .«فاضملاب رج لحم يف ف مضلا ىلع يئبم لصتم ريمض (فاكلا)و ءفاضم

 كليف رب ةر يبل لعافر سب ليرات ف هيلع تلد اما فار «ةيغلا ىلع

 عراضم لعف (يطّرفت) ءبصنو ردصم فرح (نأ) «لبق ةمدقتملا (ينرسي) بارعإك (ينلؤي) بارعإ
 ىلع ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و ؛ةسمخلا ةلثمألا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو (نأ)ب بوصنم

 ةرهاظلا CEG (بجاو) ءرج فرح (يف) :لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 امو (نأ)و «فاضملاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و .فاضم (بجاو) :ءابلا ىلع
 .(كطيرفت يلؤي) : :ريدقتلاو «(ملْؤي) لعاف ردصم ليوأت يف هيلع تلخد



 وس ىهميَس٭سْیَ دس حمص سب 5 ۱

 یش رس جر جس یس ہیچ جج دہ رر اس اس سس ر

 «ةديفم لمج يف ؛یرخآ ةرم ةبوصنمو «ةرم ةعوفرم ةيتآلا تاملكلا لمعتسا ١-

 ظ :لكشلاب اهطبضاو

 «نيتاسبلا «لمجلا «ةقيدحلا «ليفلا ءرهنلا ؛رمنلا «ةاودلا «ملقلا ءساطرقلا «باتكلا

 ,نوملعملا «ةذتاسآلا «ناوخإلا :تادلاولا :تافیفعلا :تاقداصلا ءرهظي «بادآلا «مناغملا

 «نوقتملا «عارزلا :نونمؤملا ءاقدصالا ؛كوبأ «ناقيدصلا «ةءورملا مّلَعلا «كوخأ «ءابآلا

 .نابعلي «ناموقت

 مك يف ؟بصنلل ةمالع ءايلا نوكت ىتم ؟بصنلا ىلع ةمالع ةرسكلا نوكت ىتم

 تب عا و نیلام بن لا تک 7 ؟بصنلل ةمالع نونلا فذح نوكي عضوم

 عمجل لات اهلها سار نوعا تلک هنالك رسا کل نسل زا سا

 بوصنملا ىثملل لْثَم .نيلاثمب عوفرم ا م اسلا رکذم ا عمحل لم .نیلاثب بوصنملا م اسلا ركذملا
 .نيلاثمب ةعوفرم ا ةسمخلا لاعفألل لَم .نيلاثمب عوفرم ا ینٹملل لّكَم .نيلاثمب

 مک يا

EEE 

 2ر ںیم ا ا سز 7

 .ةحتقلاو ؛ءاملاو :ةرسكلا :تاّمَالَع ث 7 ضفَحللو :لاق

 ايشأ ةثالث نم اًدحاو اهيف تدجو اذإ ةضوفحخ ةملكلا ا 41 :لوقأو

 ناعرف امهو «ةحتفلا :ثلاثلاو «ءايلا :يناثلاو .ضفخلا يف لصألا يهو «ةرسكلا :لوألا

 كلذ ركذنسو ءاهيف نوكي عضاوم ةثالثلا ءايشألا هذه نم دحاو لکلو ؛ةرسكلا نع

 : 5 ر < 1 5 م ےس < 8 اف

 22030 ششم ا تو راکھ ع ویب دھکا ےہ اج یا وم و دا و
 شی ر ےک اپ ؛(ےش رای یل وہ تجھ +7 وخلا a یش



 ا
 .””ملاّسلا ٹئؤلا ِعْنَجَو فرصا ریسکنلا عْنَجَو فرصا

 یر بالا نأ عام عار ناو نك او رک عارم الل ریال واو
 هنوك ینعمو ءادرفم هنوك ىنعم تفرع دقو «فرصنملا درفملا مسالا :لوآلا عضوملا

 CT رضا ره نك زيشلاو فرحا قلو فريقلا تا ےس

 اش تما :وحنو ”(دلاخ ةَرَشاَعُم نم تذفتسا) :وحنو "'(يلَع نع تيضَر) :وحنو
 ايو باوا سس روم ر وک .”(ركَب
 هضفخ ةمالعو «هيلإ هلبق ام ةفاضإل ضوفخ (ركب)و (دلاخ) نم لكو «ةرهاظلا ةرسكلا
 قوحلل ؛ةفرصنم ىهو «ةدرفم ءامسأ :ركبو دلاخو ىلعو دمحمو ءاضيأ ةرهاظلا ةرسكلا

 ۱ ۱ ا مولا

 ريسكتلا عج ىنعم قبس امم تفرع دقو «فرصنملا ريسكتلا عج :يناثلا عضوملاو
 ,”(مارك لاَجرب ُتْزَر ,م) :وحن كلذو ءاقرصنم هنوك ىنعم انه لوألا عضوملا يف تفرعو
 ضوفغ (باحصأ)و (لاَجِر) نم لكف "٠ (ناَعجش ال باَحصأ نع ُتِيِضَر) :وحنو

O )ارب تر روگ تیس '۔:ت سا  

 .(دجاسمب تررم) :وحن < ةحتفلاب رجب فرصنملا ريغ نال فرصنملاب -اًضيأ- هديق ()

 (تاعرذأ) :وحن «همدعو فرصلا هيف زاج هب يّ ول «معن ءافرصنم الإ نوكي ال هنوكل فرصنملاب هديقي مل 7

 18۳ھ « ىوارفكلا ةيفاخ» نم تاقيلعتلا هه تا ةد قلع الع

 .(ىعس) لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (دمحم ىلإ) «لعافو لعف (تيعس) )

 .(يضر) لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (يلع نع) «لعافو لعف (تیضر) (ہ)

 «فاضم (ةرشاعم) «(دافتسا) لعفلاب ناقلعتم رورجيو راج (ةرشاعم نم) «لعافو لعف (تدفتسا) )٦(

 أ ىلع ةرهاظلا# كلا هرج ةيالعو فتاضااپ ور هلا فاق (ةلاخ)و
 لصتم ريمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و «بارعإلا نم يي لقا جدلا اع 7

 ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (َقَلُخ) «هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (ركب)و «فاضم (قلخ)و «هرخآ ىلع
 ا

 ةفصو (لاجر)ل ةفص (مارك) «(ًرم) لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (لاجرب) «لعافو لعف (تررم) (۸)
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم رورجملا

 (ان)و ءرج فرح (ماللا) «(يضر) لعفلاب ناقلعتم رورج راج (باحصأ نع) «لعافو لعف (تيضر) (۹)

 -ةفص فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راج او رح ا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
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 58 SEES ا ۹۲
 سس. ۱ ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ےن و

 (مارک) نم لكو «ةرهاظلا ةرسكلا هضفخ ةمالعو ؛هيلع ضفخلا فرح لوخدل
 ءاضيأ ةرهاظلا ةرسكلا هضفخ ةمالعو «ضوفخملل تعن هنأل ضوفخ (ناعجش)و

 اه نيونتلا قوحلل ؛ةفرصنم يهو «ريسكت عومج :ناعجشو «ماركو «باحصأو «لاجرو

 ؛ملاسلا ثنؤملا عج ىنعم قبس ام تفرع دقو ءلالا ثنؤملا عمج :ثلاثلا عضوملاو
 لكف (تاقاق تاّملسُم ْنَع ُتيِضَر): وحنو < (تاَبَدَوُم تايتف ىلإ تن کنز :وحن كلذو

 ةرسكلا هضفخ ةمالعو «هيلع ضفخلا فرح لوخدل ؛ضوفخ (تاّملسُم)و (تايتف) نم

 هضفخ ةمالعو «ضوفخملل عبات هنأل ؛ضوفخم (تاكناً)و (تاَبدَوُم) نم لكو «ةرهاظلا

 لات ھا چ و او ول نم كو اا ا

 :ةلئسُا

 ادرفم مسالا نوک ینعم ام ؟مسالا ضفخ ىلع اهيف ةرسكلا لدت ىتلا عضاوم لا يه ام

 .نيلاثمب رورجملا ملاسلا ثنؤملا عمجل لثم .رورجملا فرصنملا ريسكتلا عمجل كلذكو «ةلثمأ

 وک ہو ہا وو

 ذرسكلا نع ءایلا ةیاین

 و ةَسْنَخْلا ءاَمْسألا يف :عضاوم ةا يف ٍضْفَخْلل َةَمَدلَع نوت اَلا امو :لاق

 .مسالا ضفخ ىلع ةلاد اهنم دحاو لك يف نوكت عضاوم ةثالث ءايلل لوقأو

la ° 1 كلذو «قبس امم اهارعإ طورش تفرعو ءاھتفرع دقو ةسمخلا ءامسألا :لوالا عضولا 

 ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم ورجم رورجملا ةفصو (باحصأ)ل ةيناث ةفص (ناعجش)و «(باحصأ)ل _

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 ؛«(تايتف)ل ةفص (تابدؤم) ء(رظن) لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (تايتف ىلإ) «لعافو لعف (ترظنال١)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم رورجملا ةفصو

 .اهلبق يتلا بارعإك اہنارع۲)



 سس ىآ ۱ بارعإلا ے رسم

 تو و (موَي لك حاَبص كيبأ ىَلَع ْمُلَس) :وحن

 "999 كا ” (ابتْوُم نوک نأ ( الإ لاك [! يذل ابحُم نكت ال) و رکا

 ءایلا هضفخ ةمالعو ی ےک ؛ضوفخ (لا ا يذو ءكيخأو

 :ضفخ لحم يف حتفلا ىلع ینبم هيلإ فاضم يهو «بطاخملا ريمض نيلوآلا یف فاکلاو
 .ةرهاظلا ةرسكلاب ٌرورجم اًضيأ هيلإ فاضم ثلاثلا لاث ا يف (لاملا) ةملكو

 ىَلَع ْمَلَس) :وحنو ٠ (نيّيدنجلا ىلإ رظنا) :وحن كلذو «ىنثملا :یناشلا عضولا

 نج فرج (ىلغ) اتا نيد ارجو عم تم لفقاقفاو «كوكسلا ىلع قمرنا لعف ال 9

(¥) 

۳ 

 (فاكلا)و ء؛فاضم (يبأ) ءةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنآل ءايلا هرج ةمالعو (ىلع)ب رورجم مسا (يبأ ۶

 (حابص) «(ملس) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ءفاضملاب رج لح يف حتفلا ىلع ینبم 0 00

 نددت عر فرح ا يلع ا + دنقلا هيه ا و سال رھا فرط
 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (لك)و «فاضم (حابص)و ء(ملس) لعفلاب
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب ر ورحب هيلإ فاضم (موي)و «فاضم (لك)و «هرخآ

 ؛رخآ ىلع ةرهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو «ةيهانلا (ال)ب موزجم عراضم لعف (عفرت) مزاج ةيهان (ال)

 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوىەنم هب لوعفم (توص) (تنأ) هريدقت ارجو کش نيب ١ [عافلاو

 (ىلع) فاضلاب رج لحم ف حتفلا یلع ینبم لصتم ریمض (فاکلا)و «فاضم (توص) «هرخآ ىلع

 رورجملاو راح او «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ىلع)ب رورجم مسا (توص) هرج فرح

 ەنال ءايلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (يخأ)و «فاضم (توص) ؛(عفرت) لعفلاب ناقلعتم

 رج لحم يف حتفلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (فاكلا)و ءفاضم (يخأ) ءةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم رورجملا ةفصو (كيخأ)ل ةفص (ربكألا) .فاضملاب

 رخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو «ةيهانلا (ال)ب موزجم عراضم لعف (نكت) «ةمزاج ةيهان (ال)

 هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض اهمساو ءربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا (ناك) نم ةفرصتم (نكت)و

 (يذ) هرج فرح (ماللا) رخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم اھربخ (اًبحم) «(تنأ)

 (اًبحم)ب ناقلعتم رورجملاو راجلاو «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنآأل ءایلا هرج ةمالعو ماللاب رورج مسا

 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (لاملا)و ءفاضم (يذ)و «لعاف مسا هنأل

 عراضم لعف (نوكي) ءبصنو ردصم فرح (نأ) «بارعإلا نم هل لح ال ءانتتسا فرح (الإ) «هرخآ
 عفرت «ةصقانلا (ناک) نم ةفرصتم (نوكي)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو (نأ)ب بوصنم

 هبصن ةمالعو اہ بوصنم اهربخ (ابدؤم) «(وه) هريدقت اًزاوج رتتسم ريمض اهمساو ءربخلا بصنتو مسالا
 :(اًيدوم هنوكل الإ) :هريدقت-ردضم ليوات ىف هيلع تلد امو (نآ)ر:یرغآ ىلغ ةرغاظلا ةحتفلا

 ۱ حراشلا ليثمت نم ىلوأ (اًيقت نوکی ن ا لاما E نكت الزم قيفستلا هنن

 .هبنتف :فاضلملاب ضقخ اغإو ؛فرح اب ضفخي ملف «(كيخأ) ظفل الإ

 ٭(تنأ) هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو «بارعإلا نم هل لحم ال'نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف (رظنا)
٠ 



 سس هيتس ةفحتلا يلع ةیبعدئا قلع ۹8 لج
 ؛ےیلع ضعفخ ا فرح لوخدل ؛ضوفحخم (نيقيدّصلاو نيّيدنجلا) نم کا (نیقیدصلا

 (نيقيدصلاو نييدنجلا) نم لکو ءاھدعب ام روسكملا اھلبق ام حوتفلملا ءايلا هضفخ ةمالعو

 .نينثا ىلع لاد هنآل ٦ ینثم

6 ٠ 
 ىلإ ترظْن) :وحنو 2 ےہ نع ه6 3 کا وا رک س ا مص وما

TT 

 ہہ

 ءاهادحإ یف اًعوفرم نوكي ثیحب نيتلمج يف ةيتآلا لاعفألا نم لعف لك عض ١-

 :ىرخألا يف اًبوصنمو

 ءاهادحإ يف اعوفرم نوكي ثيحب «لمج ثالث يف ةيتآلا ءامسألا نم مسا لك عیف ٦

 :لكشلاب كلذ لك طبضاو «ةثلاثلا يف اًضوفخمو «ةيناثلا يف اًبوصنمو
 .ناذيملتلا .ءاقدصألا .مالا .ةهكافلا .راطقلا .باتكلا .كنانسأ .كتوخإ .كدلاو

 .لينلا .درولا .رجاتلا .نايتفلا .نايدنجلا .كقيدص .كوخأ .ةاتفلا .يدنجلا .نالجرلا

 .تابذهملا .لمهملا .طاشنلا .مامحتسالا

 سز

 ىنثملا نيب قرفلا ام ؟مسالا ضفخ ىلع ةمالع اهيف ءایلا نوكت يتلا عضاوم ا يه ام

 ناقلعتم رورجملاو راجح او « ىنثم هنآ ءايلا هرج ةمالعو (ىلإ)ب ا مسا (نييدنحلا) 9-78 (ی) 8

 .(رظنا) لعفلاب
 .اهلبق یتلا بارعإاک اہارعإ(١)

 د و ط تہ ھو می یس

 ةفصو (نيملسملال ةفص (نيعشاخلا) «(ني کبلا نع تيضر) بارعإك (نيملسملا ىلإ ترظن) بارعإ4)

 ا ءايلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا
 مسالا يف نيونتلا نع ضوع (نونلا)و

 .درفملا
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 ركذملا عمجل لثمو «ةلثمأ ةثالثب ضوفخملا ىثملل لثم ؟ضفخلا لاح يف ركذملا عمجو
 دحاو لك يف مسالا نوكي ةلثمأ ةثالثب ةسمخلا ءامسألل لثم .اًضيأ ةلثمأ ةثالثب ضوفخملا
 .اضوفخم اهنم

 ٭ هه

Erےک مقلب 3 يدا مس 2آ ل رطغحلل ةمالع نوكتف ا اماو :لاق 8 م 3 1 مر وت ےس و م(  

 يذلا مسالا وهو «مسالا ضفخ ىلع ةمالع هيف نوكت دحاو عضوم ةحتفلل :لوقأو

 وهو «فرصلا لقي ال هنأ :فر صني ال هنوك ىتنعمو
 "افلا ةّےشأ يذلا) :وه فرصني ال يذلا مسسالاو «نيوستلا

 ظفللا ةهج نم اهادحإ مسالا نع نيتيعرف لعفلا يف نأ ةھج نم) )45/1١(: «بكاوكلا» يف لدعآلا لاق 0 3
 رجلا نم هيف عنتمي ام عانتما يف هلثم ناك كلذ يف مسالا ههبشأ اذإف ءامسا الا نوكي ال لعافلاو «لعاف نم هل دب ال لعفلا نإف «ةدافإلا يهو ىنعملا ةهج نم امهتيناثو ءردصملا نم قتشم لعفلا نإف ءقاقتشالا يهو
 نيتلعلا يأ)- «لعفلا امهيف هبشأ يأ) :(٤٤ص) ياورفكلا ىلع يدماحلا لاقو ها.(نيونتلاو
 هتححص ضقن بجوت ىلا ندبلا يف ةلعلاب اهيبشت ةلعلاب اھومس نيرمأ لعفلا يف نأل كلذو -(نيتيعرفلا
 هنم قتشملا نع عرف قتشملاو ءردصملا مسالا ظفل نم لعفلا ظفل قاقتشا وهو ظفللا ىلإ هعجرم (اهدحأ)
 اًرصحنم هودجوف يونعملا رمألا اوءرقتسا مث فرصلا عنمب هلامك مدع يف اوفتكاو هلامك نع طحنا مسالا يف امهلثم دجو اذإف «هيلإ جاتحملا نع عرف جاتحملاو ءلعافلل لعفلا جايتحا وهو ىنعملا ىلإ هعجرم (امهيناثو)
 یھتنم ةغيص :يهو ءايشأ ةعبس يف اًرصحنم هودجوف يظفللا رمآلاو ؛ةيفصولاو ةيملعلا :امهو نيئيش يف
 عومجملا راصف «نونلاو فلآلا ةدايزو «لعفلا نزوو «بيكرتلاو ةمجعلاو .لدعلاو «ثينأتلاو ءعومجلا
 :هلوقب ظفحلا ةلوهسل مهضعب اهمظن دقو .اعست

 ها.الُّمَك دق فصولاف ٌةَمِجُع دزو 2 ةفرعم كْنأ ًالداع نو عمجإ
 نارخآ نامظن كانهو .(۸۹/۱) «بكاوكلا” يف امك يلحل ا ساحنلا نب دمحم وه اهمظن يذلا :تلق

 .(۹۷/۲) ؟يرضنملا ةيشاح» يف يناثلاو ء(۱۳۰/۳) «ينومشآلا حرش” يف اهدحأ
 اذإف فرصلا هيف لصألا مسالاو رجب الو نوني الف فرصلا لبقي ال لعفلا :هكيلإف مدقت ام حيضوت

 لعفلا يأ- اهنم الك نأ يف لعفلا هبشأو هلصأ نع مسالا اذه جرخ ناتيعرف ناتلع مسالا يف دجو
 دوجول فرصنملا مسالا نع عرف فرصني ال يذلا مسالاف اعرف حبصأ دق -فرصلا نم عونمملا مسالاو
 تيجو تفرع اذإ .هيلإ جاتحيو ۔حصالا ىلع- هنم قتشم هنآل فرصنملا مسالا نع عرف لعفلاو هيف نيتلع



 ةينسلا ةف ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا و ےہ تنا ةفحتلا د دس لا ںی ° 40ب کھ

 أ «ىنعملا ىلإ عجرت یرخألاو ظفللا ىلإ عجرت اهادحإ : نیتیعرف نبّتّلع دوجو يف
 .(نيتلعلا ماقم موقت ةدحاو ةلع هيف دجحو

 سیل ناتنثا ىنعملا ىلإ ةعجار يهو «ةيعرفلا ىلع لدتو مسالا يف دجوت يتلا للعلاو

 و نيتلعلا نيتاه نم ةدحاو دوجو نم دب الو «ةيفصولا ةيناثلاو ةمیلعلا لوألا :ريغ
 يدا ياه نیم و دوجو نم دب 1 2 6

 . هيف نيتلع هوجو بيسب فرضلا نم عوتمملا مسالا

 «لعفلا نزوو «نونلاو فلالا ةدايزو ءبيكرتلاو «ةمجعلاو فلأ ربغب ثينأتلا :ىهو

 الف ةيفصولا عم امأو «هيف ةيملعلا عم للعلا هذه نم ةدحاو دوجو نم دبالو «لدعلاو

 .لدعلا وأ ءلعفلا نزو وأ تے :يهو «ثالث نم ةدحاو الإ اھنم دجوي
 ھو

 و رسا ر دَمطاَف : ' فلا رغب ثينأتلا عم ةيملعلا لاثمف

 يأ «(همكح ذخأ ء ءیشلا ءيشلا هبشأ اذإ) : تہ ون ےک ریہ یر

0٢) 

 “رطقلا ىلع يعاجسلا ةيشاح#»و (1//91؟) *لیقع نبا ىلع يرضخلا ةيشاح» تئش نإ رظناو الاغ

 .(٢۲ص)

 ريغ ةلاح يعدتسي يعيبط ريغ ضراع ةغللا يف ةلعلا) :(5 ؛ص) “ يوارفكلا ةيشاح» ىلع يدماحلا لاق

 وأ «نيتنثا ىلع بترتي امنإ :فرصلا عنم وه و انه مكحلاو ا الطصالا يفو «ةيعيبط

 ءزحلا ةيمست نم ةلع امهنم , لك ةيمستف «نينثالا عومجم لوألا ىلع اع ةقيقحلا يف ةلعلاف ءامهماقم موقت ةدحاو

 ۱ .(۹۷ /۲) "يرضخلا ةيشاح»” رظناو ها.(ةصقانلا ةلعلا لمشي ام ةلعلاب دارأ وأ لكلا مساب

 «فوصوملا عرف فصولاو «هنع لودعملا عرف لدعلا نآل) :(٤٥ص) “يوارفكلا هتيشاح» يف يدماحلا لاق

 1 عرف عمجلاو «همدع عرف بيكرتلاو «ةيبرعلا عرف ةمجعلاو «ةركنلا عرف ةفرعملاو «ريكذتلا عرف ثينأتلاو

 ها.(يطعملادبع ها.مسالا نزول عرف لعفلا نزوو «هيلع ديز امل عرف ناتديزملا نونلاو فلألاو .دارفإلا

 .هظفلب

 ها.(فرصلا عنمب لقتست ال) -:(45 )١/ ؟بکاوکلا” يف لدهألا لاق امك- ةيملعلا نال

 الف ةهدرفمب فرصلا حلمي فلالاب ثينأتلا نال «ةدودمج مأ ةروصقم تناك ءاوس فئالاب ثينأتلا جرخأ )4(

 1 1 ہ)

 .ةيملعلا ىلإ جاتحي

 :نلشم اونم ايظفل هنا ترکی نق ےتولل مسالا نأ نيبيل ةثالثلا ةلثمألا ہذہب -هّللا همحر- حراشلا لثم

 ىلع ملع هنآل ینعمو «ثينأتلا ءات دوجو زا GEL ) :هلوق] ٥٤(: نصا اوم ان مات .(ةمطاف)

 (ةزرصح) : لشم ايظفل هشینأت نوكي دقو «ىثنأ ناغملع هنآ" کز :لثم ايونعم هثينأت نوكي دقو ها.[ىثن هنأ

 (٤٥٥ص) «بهذلا روذش» رظناو 0 ريغ ةقيقحلا يق وهو «ثنؤم هظفل رهاظ يفف

 .(48-45 /۱) "بكاوكلا»! رشو "ةممتملا” ف اهرظنا لأ ريغب ثينأتلل ل ص ورش كانهو ءماشه نبال



 ٌميهاَربِإو بوقعيو «سيِرْدِإ "٠ ةمجعلا عم ةیملعلا لاثمو

 ۔رھمجرزیو . .ناَحيِضاَقو نک ب ٍركيِدْعَم 0 بيكرتلا عم ةيملعلا لاثمو

 ناس ناو و تحت ۱ “تتلاز فلالا ةدايز عم ةيملعلا لاثمو

 . نان دعو اشو تف e تاسو

 ھ8 ےرس وع ۹ یو رس و2 o یل جھ 00 ۰ و 7 5

 .رمدتو «بلعتو «ديزيو ریش :دمحا . لعفلا نزو عم ةيملعلا لاثمو

 ءاّمَلَع اهتغل ىلإ هلقن ءادتبا نم برعلا هلمعتست نأو «مجعلا عاضوأ نم ةملكلا نوكت نأ ةمجعلاب دارملا )١(

 طرش دقف نإف .فرحأ ةثالث ىلع اًدئاز نوكي نأ دب الو -حيحصلا ىلع- ةيمجعلا يف ملع ريغ ناك نإو

 روذش»و (۳۳۲ /۳) "ليقع نبا حرش” تئش نإ رظناو .افرصنم مسالا نوكيف طورشلا ةثالثلا هذه نم

 )۹۸/۱-٠٠١١(. ؟بکاوکلا ٦و (5 : 5ص) «رطقلا”و ٥٤٤( ص) «بهذلا

 بيكرتلاو) :(55ص) يدماحلا لاق ها.[(هيو) ريغب موتخملا يجزملا بيكرتلا هب دارملا] :باطحلا لاق ()

 لاق ها.(ظفلل بيكرتلاو ؛ىنعملا ىلإ ةعجار ةلع ةيملعلاف ,دحاو مسا ةلزنمب نيمسالا لعج كلذب فوصوملا

 اچ س اكس ناكر .SEG وه ام ؛ ءامهريغو «هیوطفنو «هیوبیسک ینعی (هيو ريغب) :باطخ ا

 باب نم هنال) :(5 :5ص) *رطقلا ” يف ماشه نبا لاق ھٴ.(فرصنم ريغ و دا رجة لاقي هالا

 هللادبع)ك يفاضإلا بكرملا اًفيأ جرخأو ها. (برعلا يف نالاقي اإ همدعو فرصلاو «ينبملا
 نوکت الف ةرسكلاب رارجنالا يضتقت ةفاضإلا | نآل) :(4 55 ص) “رطقلا” يف ماشه نبا لاق .(نمح رلادبعو
 .ةفاضإلا يبس قرض: افاضم: ناك اذإ فرصلا نم عونمملا مسالا نأ ينعي ها.(ةحتفلاب رجلل ةيضتقم

 امم نیوشتلا ةلزنم اسھیناث تلزن نيتملك لك وه) :(١١ص) يدماحلا لاق ءيناضإلا بكرملا ینعم كيلإو
 اضيأ جرخأو .هظفلب ها.(يبويلق ها.اهلبق ام ىلع بارعإلاو «ةدحاو ةلاحل ةمزالم اہنُأ عم اجي لبق

 ها. (يكحملا باب نم هنإف) :(5 5 5ص) “رطقلا” يف ماشه نب ا لاق .(اهانرق باش)ك يدار بكرملا

 ىكحي اذهلو -حصألا ىلع- تاينبملا ليبق نم دانسإلا ىلع ةلمتشملا مالعألا) :(۹۷/۱) لدهألا لاق

 ال تابرعملاب اصتخم ن وكي همدعو فرصلا نأ كل مدقتو ها.(ةيملعلا لبق هيلع ناك ام ىلع ظفللا

 .تاينبملا

 :لاق نأ ىلإ ...نيفرح نم رثكأ امهلبق نوكي نأ امهتدايز ةمالعو) :(۹۸/۱) "بكاوكلا» یف لدهألا لاق ٣٦

 مسالاو «ناتدئازف فيعضتلا اس تکو نإ ا فلق تحسم ا قا ک اھت ناک ناخ
 نإ (نانح)ك كد رد تعض مسالاو «ةيلص أ نونلاف هتدايز وأ «فرصلا نم عونم فّعضلا

 تجھ ترسل RD تم ار سیم الد یو رو هلتعج

 حرش” رظناو ها.(فرصنا كالهلا نم :يأ نيحلا نم وأ ءفرصني الف ةايحلا نم هلتعج نإ (ناّيح)
 .راجنلل ۳٦۹( /۳) "كلاسلا ءايض»و ۲٥٢( /۳) ؟ىنومشألا

 نزو ىلع مسالا نوكي نأ هتقيقحو) :(5 50 ص) “رطقلا” يف ماشه نبا لاق :لعفلا نزو ینعم كيلإو (4)

 الجر يمست نأك ل والاف ؛هنزو يف هل واسم وهو «لعفلا ةدايزك ةدايز هلوأ يف نوكي وأ «لعفلاب صاخ

 سا اتا ني E (قلطنا) نان «هلعاف مسي مل ام ةينبأ نم'هوحن وأ (برض) وأ «ديدشتلاب (لّدق)



 کا ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا 2

 2 ہو او 2 ا و ا و4-7 و بو وب و و 5 1
 .حزفو «حمجو ؛لحزو «لبهو «مثقو ؛رفزو «رمع : لدعلا عم ةيملعلا لاثمو

 ورو
 . رصم و

 .ناظقيو ءَناَعِبَشو ءناّبَر : نونلاو فلآلا ةدايز عم ةیفصولا لاثمو
 ھر a ڈ7 و

 .لّمْجأو ءلّضفأو ؛ُمّرك 3 ۳ و و عم ةیفصولا لاثمو

 يع ر ر

لیلا عم ةيفصولا لاثمو
 او ٌعاَبَرو تالو 1 یت “

 ءركشيو ایرو دہجآ 0ج يناشلاو «لعفلاب ۶ ۶ئ هذه نإف صولا 0 ةءودبملا

 سس ےک ر ات رک ظرف ر ودق الإ ريغ فر ا

 .(۹۰-۹۱ /۱) «بكاوكلا» رظناو ها.(فرصلا

 ىنعملا ءاقب عم ىرخأ ةلاح ىلإ ةلاح ا لیوحت :وهو لدعلا] :(٤١٤٦ص) “رطقلا» يف ماشه نبا لاق (

 «نينزو ىلع يتأي فراعملا يف عقاولاف :لاق ¿ نأ ىلإ ...فراعملا ۾ يف عقاو : :نيبرض ىلع وهو «يلصألا

 كلذو (لاَعق) :يناثلاو .(حمجو « ےک سر سس قا ےل :امهدحأ

 تاشلا لاو سا [ةصاخ میق ةغل يف كلذو .شاقرو «ماطقو «ماذح :وحن ءةلعاف نع هلدعو «ثنؤملا يف

 :لحزو «رفزو < ءرمعك (لَعْف) نزو ىلع يتلا مالعألاك.. 47(5 «تكاوكلا# یا 1یا0 یل

 ةلودعم اهنأو ؛لدصعلا اهيف اوردق ةيملعلا ريغ ةرهاظ ةلع اهيف سيلو «فرصلا نم ةعونمم تعم امل اهنإف

 ها.[ لحاز نعو «رفاز نعو «رماع نع

 ىلع يتلا مالعألا يف نوكي :يريدقتلاف ءاقيقحت نوكي 0 امإو ءاريدقت نوكي نأ امإ لدعلا :ةدئاف
 .(۹- ۹۱/۱) "بك «اوكلا” ر كلذ ىوس امیف :يقيقحتلاو )كرو

 ؛نالعف) نزو ىلع ةفصلا نوكت نأ طرشب] ء۰ ۶ بكاوكلا يف امك- “ةممتملا” يف باطحلا لاق

 نوح :وحنو ء(یرکس) هثنؤم ناف (ناركس) :وحن «(هنالعف) نزو ىلع هثنؤم نوكي الو ءافلا حتفب
 1١١(. /۱) ؟بکاوکلا” رظناو ها.[ ةمدانملا نم ناك نإ (ةنامدن) هثنؤم نآل :فرصنم

 ٹنؤم نوكي ال نأو ء(لعفأ) نزو ىلع نوكت ن أ طرشبإ ٠٠١- ٦ /۱) “ةممتملا” يف باطحلا لاق

 ها.[ةلمزأ هثنؤم نال فرصتم (لمرآ) وو :(ءارح) هثنؤم ناق ء(رفحأ) وح ءاتلا
 وعملا ءاقب عم ىرخأ ةلاح ىلإ ةلاح نم مسالا ليوحت :وهو لدعلا) :(5 57ص) “رطقلا” يف ماشه نبا لاق

 ؤ عقاولاف .هريغ يف عقاوو «ددعلا يف عقاو :نابرض تافصلا يف عقاولاو] :(٤٥٥ص) لاقو .(ىلصألا

 دحومو داحأ :لوقت ءامهنيب امو ةعبرألاو دحاولا ( يف كلذو (لَعْفَم)و «(لاَعْف) :نيتغيص ىلع يقأي ددعلا

 برعلا زواجتت ال) :- ىلاعت هللا همحر- ير aE «عبرمو عابرو :؛ثلثمو ثالثو «ىنثمو ءانثو
 دحاو دحاو هانعم (داحأ) نآل ,ةرركم ةعبرألا ددعلا ظافلأ نع ةلودعم ةينامثلا ظافلألا هذهف .(ةعبرألا

 ةص هدعب امو ینثمف 4 مزز تو ین ةي كْيُأ ا :ىلاعت ہللا لاق یقابلا اذکو «نانثا نانثا هانعم (ءانث)و

 ےب نوار ھا هارد یار تہ
 لاق نأ ىلإ )د .ةعبرأ ةعبرأو ےنالٹ ةتالتو نذئثإ نينثأ ةت

2 
 يشنأ ىرخأو «ىرخألا عم ابال ( (رخأ ةوسلد تررم) :كلوق وحن كلذو ء(ارخأ) ىددعلا ريع ي عقاولاو



 ےہ سی دھدادک بارعإلا ۱ رس

 ىهتنم ةغيص :امهف نيتلعلا ۾ ماقم امهنم ةدحاو ل موقت ناتللا ما امأو

 0 دودا أ و ةروصقملا لالا فلأو ا

 دعب عقو دقو ريسكت عمج مسالا نوكي نأ : اًهطباضف عومحلا یھتنم ةغيص امأ

 (لعفأ) ةشنؤم (ىَلْعْف) لك نأ) :ةدعاقلاو «(ىرخأ ةأرماو ہرخآ لجر ینءاج) :لوقت كنأ ىرت الأ رخآ -

 هللا لاق ءرغصلاو ربكلاو ؛یرغصلاو ىركلاك ةفاضإلاب وأ «ماللاو فلألاب الإ اھعج الو يه لمعتست ال

 ۱ ھا .[ 4 گلا یدل ات لب ناف

 ىنثملا نب ب رمعم ةديبع يبل وه لوقلاف «هنم ْمَهَو (يراخبلا لاق) :هللا هحر ماشہ نبا لوق : :هيبنت

 -هّللا همحر رجح نبا ظفاحلا هنيب امك طقف ركذ درج ؟هحیحص7 یف يراخبلا هركذ امنإو «يراخبلل سيلو

 .(۲۳۸ /۸) «حتفلا» ین :

 عقت ال تالودعملا هذهو] : ه حذو تك ئن 3 ىلاعت هللا لوق ىلع مالکلا يف رجح نبا لاق :ةدئاف

 نم ۳ :ةيآلا کنت و قلت کلا نو كك باع تلک » :لجو زع هلوق يهو- ةيآلا هذهك ًالاوحأ الإ

 :مالسلا هيلع هلوقك اًرابخإ وأ ء4 منيرو تنو ننس ما لو اف ناس لنک اًناضرا وأ اسلا ةروس

 ىلع ینومشالا حرش» يف -اضيأ- ةدوجوم ةدئاغلا هذهو .(۲۳۸ /۸) “حتفلا” نم ها.[(« ینثم ليللا ةالص»

 .(۲۳۸ /۳) “كلام نبا

 -هللا همحر- :لدهألا لاق :باوجلا كيلإف ؟نيتلعلا ماقم عومجلا ىهتنم ةغيص تماق مل :تلق نإف

 ىلع هنوكو ؛ىنعم ا ىلإ ةعجار يهو قدحاو ةلع ةلزام امج هنوك نأل امهماقم عمجلا ماق اغإو) :۰ /۱)

 “يدماحلا ةيشاح» رظناو ها.(ظفللا ىلإ ةعجار ىهو «ىرخأ ةلع ةلزنمب داحآلا يف اهل ريظن ال ةغيص

 ۱ ص
 همحر-لدهألا لاق :باوجلا كيلإف ؟نيتلعلا ماقم ةدودمملا وأ ةروصقملا ثيئاتلا فلا تماق مل :تلق نإف ۳

 لاحب هنم اهفذح حصي ال ثيحب هيف يه امل اهموزلو «ةيظفل ةلع اهسفن يف األ كلذو) :(46 /۱) -هللا

 ركذملا نيب قرفلل الإ عضوت مل األ لاوزلل ةضرعم اہنإف «ثينأتلا ءات فالخب «ةيونعم ىرخأ ةلع ةلزنمب

 ها.(مزلت نأ لجأل ةيملعلا اهعم فرصلا عنمل طرتشا اذهلو «ثنؤملاو

 ىلع يأ) :(۸۹/۱) "بكاوكلا” يف لدهألا لاق :باوجلا كيلإف ؟عومجلا ىهتنم ینعم ام :تلق نإو 7

 م ةغیصلا هذه ىل ل ل ولا ےس

 ؟هتيشاح” یف يرضخ ا هضرتعاو :(۳۲۷ /۳) *ةيفلآلا ىلع هح ا هركذ طباضلا ا اذه 1

 اهدعبو ءاضوع سیل الأ هثلاث ناكو ؛هلوأ حتف عج لك) :لاقي نأ هقحو ؛روصفق هيف :لاقف )٢/ ٠٠١-۱۰۱(

 ولو ءيلصأ رسک ك -اًضيأ- اھدعبو ءلاصفنالا هدعب امو نكاسلا كلذب وني مل «نكاس اهطسوأ لال وأ «نافرح

 تبلقو «لوألا مغداف فلالا دعب ام رسکب (يراذع)و (بباود) امهلصأ ذإ (ىراذع)و ء(باود)ک اًردقم

 نع هجورخل عنملاب لقتسا ةعبسلا طورشلا هذه عمجلا فوتسا ىف الا ءايلاو «ةحتف يناثلا يف ءارلا ةرسك

 :(لعافم) ةغيص نأ ر رھظ دقو :لاق نأ جس .فاصوألا كا اذ رم نق الاذإ «ةيبرعلا داحألا غيص

 دا حاشا تھ روم یھ اور وأ .عمجل الإ ةيبرعلا يف نوكت ال (ليعافم)و



 ةينسلا ةمحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ا

 «ضئاوحو «لثام 7 دجاَمأو ءلضافأو رباَنُمَو دجاسم :وحن نافرح هريسكت فلأ

 .ليداتقو َيِفاصَعو حیتافم ره ھما تاكا ذاق فقم طو

 رفتار ی ت لاک وه نوا ثيناثلا عقلا انآ

 اکو تام و و ءاجْعَدو تک :وحنف ' ةدودمملا اا فلأ امأو

 .ءاملقو ءاَقدصأو ءاقفاتو

 ھا 0 و عل ءاههبشأ ام اذكو تام أالا هذه نم انركذ ام لكف

 ركع عا یسڑر رس ”(هليلخ ٌميهارْبِإ یلَع هللا ىَّلَص) "۶ٌ ا

 ةمالعو هيلع ضفخلا فرح لوخدل ؛ضوفع عو تا س ل ”(نينمؤملا ريمأ

 نم عناملاو :فرصنی ال مسا امهنم دحاو لك نآل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا امهضفخ

 كلذ ىلع ْسقو .لدَعلاو ةيملعلا َرَمَع فرص نم عناملاو «ةّمْجَعلاو ةيملعلا ميهاربإ فرص

 ؛یرشبو ىلبحك ةروصقملا ىهو ةدرفم :نامسق ىهو فلالا) :(۸۷ص) ؟فرعلا اذش” يف يوالمحلا لاق ؛١)

 - ها.(ءارذعو ءارمحک .ةزمه يه بلقتف فلأ اهلبق يتلا يهو ةدرفم ريغو
 :امهو ناتفص اهيف رفاوت اذإ فرصلا عنمت امنإ ةدودمملا فلآلا :هيبنت

 مشن اويل | قفا اف وم كب سراقب اتمام سا تھا ندي راو وكت ع10
 .(ءادر ادن انب اعر

 «ةملكلا تفرص لصأ نع ةبلقنم وأ ةيلصأ تناك ناف ؛ ءاهيف تدرو يتلا ةملكلا يف ةدئاز نوكت نأ (ب)

 .(٤٦ص) "ىفصملا وحنلا» باتک نم هيبنتلا اذه ىهتنا. yel تانيا فاس (E :لثم

 سش تھ سس N سی تاروھ رک )0

 رورجم مسا (ميهاربإ) ءرج فرح (ىلع) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم

 ةيملعلا فرصلا نم سی پی وس ود عج وس ےس

 رورجم رورجملا لدبو (ميهاربإ) نم لدب (ليلخ) ء(ىلص) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ؛ةمجعلاو

 يف رسکلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاها)و :فاضم (ليلخ) «ماللا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم

 ۱ ۱ .فاضملاب رج لحم
 هعفر ةمالعو عوفرم لعاف (ةلالجلا ظفل)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا ىلع ينبم ضام لعف (يضر)
 نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو (نع)ب رورجم مسا (رمع) هرج فرح (نع) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راح او «لدعلاو ةيملعلا فرصلا نم هل عناملاو :فرصنی ال مس | هنال ةرسكلا

 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالع تیس وہ ےہ o «(یضر)

 زوجیو لاس ركذم عج هنأل ءايلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (نينمؤملا)و «فاضم (ريمأ)و
 .ةفص وأ نايب فطع (ريمأ)و «(هليلخ) نم لک برعي نأ

 = رمل



 یم ١ ٣ بارعإلا ےس

 .ىقابلا ٠

 الاوت( نہ ايلا نوكي نأ اب فرضني ذل قالا مسالا ضفخل طرتشيو

 .ةرسكلاب ضْمْح فيضأ وأ لأب نرتقا نإف هدعب مْسا ىلإ َفاَتُ
 هس 2 سو رم مرغ رم 7 2 صر e 2 مس ھم یس ف 5

 ا( ماب تورم :وحو ٢ يبو دیس ١ ىف نومكد متناو ب :ىلاعت هلوق وحن
 ےس ا ج

(۳) 

 ءايض» عم ۳۸۵-۳۸٣( /۳) ؟كلاسملا حضوأ” هباتك يف ماشه نبا لاق اهنايب كيلإو .راصتخالل اًدصق

 :راجنلا زيزعلادبع نب دمحم "كلاسلا

 :بابسأ ةعبرأ دحأل فرصنملا ريغل فرصلا ضرعي :لصف
 .(خلا ...رمعو نارمعو ةمطاف بر) :لوقت رکنی مث (١)ةیملعلا هيببس دحأ نوكي نأ :لوألا

 .(خلا ...رمعو دمحأ يف ريمعو ديح)ك نيببسلا دحأل )ليزملا ريغصتلا :يناثلا

 اًنوغي الو) :شمعألا ةءارقو ؛(اًريراوق)و ء(ًالسالس) يئاسكلاو عفان ةءارق)ك بسانتلا ةدارإ :ثلاثلا
 .(اقوعيو

 .(ةزينع ردخ ردخلا تلخد مويو) ١: هلوقك ةرورضلا :عبارلا

 ىلع ينبم لصفنم ريمض (نأ) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهارعإو .۱۸۷ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 .عمجلل ةمالع (ميملا)و بارعإلا نم هل لح ال باطخ فرح (ءاتلا)و ءأدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 مسا (دجاسملا) رج فرح (يف) ءملاس ركذم عمج هنآل واولا هعفر ةمالعو هب عوفرم أدتبملا ربخ (نوفكاع)

 مسا هنآل (فكاع)ب ناقلعتم رورجملاو راجلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (يف)ب رورج

 .لعاف

 فاضم (شيرق)و «فاضم (ءانسح)و «(َنم) لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (ءانسحب) «لعافو لعف (تررم)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ

 ادمحم الإ ةيمجعأ اهلك ءايبنألا ءامسأ) :(5 5 ص) “يوارفكلا ىلع هتيشاح» يف يدماحلا لاق :دئاوف

 اًحون الإو ءاهنم ةمجُعلا دقفل ةعبرألا هذه الإ فرصلا نم ةعونم مهئامسأ لكو ءاًدوهو اًبيعشو اح اصو

 ىلع ةدايزلا وهو ةمجعلا يف فرصلا نم عن ا طرش فلخت هنأ الإ ةيمجعأ تناك نإو اہنإف اثيشو اطولو

 .فرصناف ةيملعلا يهو اًطرش دقف هنأل )١(

 هوردق ماف لدعلا امأو ءحضاوف نزولا لاوز امأ .نافرصيف ریغصتلاب الاز دق لدعلاو نزولا نال )٢(

 .افورصم الإ عمسي مل (ريمع)و .فرصلا نم اًعونمم مسالا عام دنع هيلإ أجلي امنإو «ةدعاقلل اًظفح

 .ءاملعلا دنع ڑئاج :تساغعلل:فرصلا نال (۳)

 .ثينأتلاو ةيملعلل فرصلا نم عونم ثنؤمل ملع هنأ عم اًرارطضا هرجو هفرص ثيح (ةزينع) :دهاشلا )٤(

 .فرصتب راجنلا قيلعت ىهتنا



 ےس” ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ١۱۰ر سح

 :تانیرمت

 :ةيتآلا تاملكلا نم ةملك لك يف فرصلا عم بجو ىتلا بابسألا نیب -

 ركنم :يهو ةعبرأ ىوس «ةمجعلاو ةيملعلل فرصلا نم ةعونمم ةيمجعأ اهلك ةكئالملا ءامسأو ءفرحأ ةثالث د

 روهسلا اتا و قرار ت اذا ةقايزو للل طه قاوصو. ف يوللا عنتميو ءناوضرو كلامو ريكنو

 ناضمرو نابعشو «ةروصقملا ثينأتلا فلآل ناعونممف «ةيناثلا ىداجو «ىلوألا ىدامج الإ ةفورصم

 نع لدعلاو ةيملعلل فرصلا نم عنم نيعم امہب ديرأ اذإ بجرو رفصو «نونلاو فلألا ةدايزو ةيملعلل

 .(۹۸-۹۹ /۱) ؟بكاوكلا” رظناو ها.(افرص الإو ءبجرلاو رفصلا

 رثک يعداولا ¿ نم رلادبعوبأ انخيش هلاق «ين (اًئيش) نأ ةنسلا حيحص يف الو باتكلا يف دري مل :هيبنت

 .هدئاوف هللا

 ثيدح) :لاقو (۱۰۷۱ مقر ۳۸۳ /7) "هعماج» يف يذمرتلا یورف :ريكنو ركنمب نيكلملا ةيمست امأو

 نابح نباو ء(٣٦۳ص) "ةعيرشلا» يف ي رجآلاو ء(١٤۸۱مقر) "ةنسلا” يف مصاع يآ نباو «(بیرغ نسح

 نب ديعس نع -يلدملا ہوم یب قیرط نم مهلك ۷ مقر /۷) ؟ناسحإلا» يف امك

 ناكلم هاتآ « ءمكدحأ لاق وأ «تيملا ربق اذإ» :ک هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس يبأ

 نسح ثيدح وهو «يذمرتلل ظفللاو :ثیدح ا «...ريكنلا رخآلاو ركنملا e لاقي ناقرزأ نادوسأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 نع ۷۰٢۷( مقر ۳۹٣۔۳۸/۱۲٣) يراخبلا هاور یت فلام كللا ةيفستو

 OE OO ( منهج نزاخ كلام 0( :هيفو بدنج نب ةرمس

 كيم اودا 5 :رانلا باحصأ نع اري ىلاعت هللا لاق دقو تو یب ٹیدح

 جرخأ دقف .تبثي ملف (ناوضر)ب كلملا ةيمست امأو .۷۷ :ةيآلا :فرخزلا ةروس 4ير ات یت

 : نب ةزمح نع «يشرقلا ديعس نب دمحم قيرط نم (54 مقرب- ۱۷۹) ص ؟ةيؤرلا» باتك يف ينطقرادلا

 TT :هيفو -ليوط ثیدح نمض- ا نما ادع :لاق «ةداتق نع «يرقنملا لصاو

 ...يراوزو يدابع نيبو ينيب بجح ا عفرا ناوضر اي :لوقيف -ةنجلا نزاخ وهو- ناوضر ىلاعتو كرابت

 ا :لاقف )٣٦۸/۱( ؟نازی ا٦ يف يهذلا هجرت لصاو نب ةزمح .ثيدحلا

 وهو :تلق :يهذلا لاق .ظوفح ريغ هثيدح :لاقو “ءافعضلا” يف ىليقعلا هركذ .ةدمعب وه الو فرعي ال

 ديخسا نب: دسع قیرط نب ؟ةيورلا# باتك يف ىطقزادلا'هاور ؛هلوطب ءاضيبلا ةآرملا ثيدح خاص
 لاق :لاق مث -لبق هيلإ راشملا- سنا ثيدح ظافلأ ضعب يهذلا ركذ مث ...لصاو نب ةزمح انثدح «يشرقلا

 صقنأب سنأ نع ريمع نب نامثع ناظقيلا يبأ ثيدح وه لب «ةداتق ثيدح نم لصأ هل سيل) :ىليقعلا

 .لوھج :يليقعلا لاقو ءلصاو نب ةزمح ةمجرت ۳٦٣( /7) «نازيملا ناسل” ينو .(اذه نم

 دمحموبأ لاق .ةفورصم اہأ برعلا نم عم ام الإ فرصلا مدع عاقبلا ءامسأ يف لصأألا :ةدئاف

 :"بارعإلا ةحلم» يف ىلاعت -هللا همحر- يريرخلا يلع رن مساقلا

 عامسلا يف نج عاقب الإ عاقبلا نم اًفورصم سيلو
 رجحو قبادو طساوو ردبو «ىنمو «نينح لثم



 ٹک ١ ٢ بارعالا تیس
 ےہ ست حا تسع ب اا مس يس م تس ا نر تب نسي صا تاع و مما مم روم دس هاج

 ناَسَح نیلام نار كَبَلْعَب َدَمْحَأ نم ٌمَرْكأ «ميهاربإ ءفّسوُي ضم بیر

 ةرورجم امهادحإ يف نوكت ثيحب «نيتلمج يف ةيتآلا تاملكلا نم ةملك لك عض ١-

 .ةرهاظلا ةرسكلاب ةرورجم ةيناثلا يفو «ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب

 .ناظقي ءلمجأ «لثامأ یءاجعد

 «لكشلاب هطبضاو فرصلا نم اعونم اًمسا ةيتآلا لمح ا نم یلاح ا ناكملا يف عض -۳

 .رطملا دعب رهظي ...(و) .كيخأ ...عم رفاس ()

N)تند نک ترور ار  

 هيلع دف ةرئازا اف تناك (ج)

 .ءارقفلا ىلع فطعت...(ط) ...ةاتفلا هذه (ه)

 لما

 نوک ینعم ام ؟مسالا ضفخ ىلع ةمالع اهيف ةحتفلا نوكت يتلا عضاوملا يه ام

 ؟ ىنعملا ىلإ عجرت ىتلا للعلا يه ام ؟فرصني ال يذلا مسالا وه ام ؟فرصني ال مسالا

 مك ؟ةيفصولا عم دجوت ةيظفللا للعلا نم ةلع مك ؟ظفللا ىلإ عجرت يتلا للعلا يه ام

 ماقم امهنم ةدحاولا موقت ناتللا ناتلعلا امہ ام ؟ةيملعلا عم دجوت ةيظفللا للعلا نم ةلع

 ةيملعلاو «لدعلاو ةيفصولاو «لدعلاو ةيملعلا دوجول فرصني ال مسال لثم ؟نيتلع

 ةيفصولاو ااو ةيملعلاو «نونلاو فل ¦ ةدايزو ةيفصولاو «نونلاو فلالا ةدايزو

 .ةمجعلاو ةيملعلاو لعفلا نزوو



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ۱۰١ و
57 

 مرجلا اتمالع

 .ْفْذَحْلاَو :نوکسلا :ناکمالَع تک :لاق

 ؛نيرمأ نم ادحاو اهيف تدجو اذإ ةموزج اهنأب ةملكلا ىلع مكحت نأ كنكمي :لوقأو

 .ةيعرفلا ةماللعلا وهو «فذحلا :یناثلاو «مزجلل ةيلصألا ةماللعلا وهو قت وکلا :لوالا

 .اهركذنس عضاوم نيتمالعلا نيتاه نم ةدحاو لکلو

 داغ ا قاع

 نوگسلا عضوم
 .رخآلا حيحصلا عراضملا لعفلا يف مزجلل ةمالع نوکیف نوكسلا امأف :لاق

 ر كس ر دس 2 اک ا 3

 اذهو «ةموزجم ةملكلا نأ ىلع ةمالع هيف نوكي دحاو عضوم نوكسلل :لوقأو
 سيل هرخآ نأ :رخآلا حيحص هنوك ىنعمو ءرخآلا حيحصلا عراضملا لعفلا وه عضوملا

  .ايلاو واولاو فلألا يه يتلا ةثالثلا ةلعلا فورح نم اًقرح

 e دعو ار یک بَل :رخآلا ححیملا نا لعفلا لاثمو

 ُميماَرْبِإ دعي )و ء (كوخأ رئاسي روم ديب حجب )و ٭ (يلَع بلی م) :تلق اذإف

 يذلا مزج ا فرح قبسل «موزجم لاعفألا تم اھت CN کرا الو الاخ

 .رخآلا حيحص عراضم لعف لاعفألا هذه نم دحاو لكو ؛نوکسلا همزج ةمالعو ہیلع (1) وه

 _ لعاف (يلع) «نوكسلا ةمزج ةمالعو (4)ب موزجم عراضم لعف (بعلي) «بلقو مزجو يفن فرح (4) ()
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفز ةمالعو لعفلاب عوفرم

 ٢٦ اهلبق يتلا بارعإك اہارعإ ۱
 لعاف (وخأ) «نوكسلا همزج ةمالعو (م)ب موزج عراضم لعف (رفاسي) «بلقو مزجو يفن فرح (1) ()

 ريمض (فاكلا)و «فاضم (وخأ) ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنآل واولا هعفر ةمالعو ؛لعفلاب عوفرم

 .فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم
 لعاف (ميهاربإ) «نوكسلا همزج ةمالعو (م)ب موزج عراضم لعف (دعی) «بلقو مزجو يفن فرح 00 )5

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اًدلاخ) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 .اهلبق يتلا بارعإك اہارعإ )٥(



 ےہ, ا بارعإلا اخ

 فدجأا عضاوم

 يفو ءرخآلا لتعمل عراَضُمْلا لغفلا يف مزَحلل ةَمالَع نت ف علا وک :نںاق

 ا تاک ہی | لاَعْفَلل

 ہرخآ نأ :رخآلا لتعم هنوك ىنعمو رخآلا 7 7 لعفلا :لوالا 7
 يذلا عراضملا لعفلا لاثمف ؛ءايلاو واولاو فلالا يه قلا ةثالثلا ةلعلا فورح نم فرح

 عراضملا لعفلا لاثمو (یَقْبَیو «ىقْشّيو «ىأَنَيو «ىوهيو ءىَّضْرَيو ءىعسُي) :فلأ هرخآ
 عراضملا لعفلا لاشمو (وُبثیو ءوُسْفَيو هوُمْسَيو بيو ءوُجْرَيو ءوُعْدَي) :واو هرخآ يذلا
 نل :تلق اذإف ؛(يدهيو يوليو «يپځيو «يشخّنسيو «يضقيو ٠ «يطعي) :ءاي هرخآ يذلا

 فذح همزج ةمالعو «هيلع مزجلا فرح قبسل ؛موزج (َّعْسَي) ناف "دما ىلإ يلَع َّعْسَي
 ٌدّمحم ٌعْدَي ) :تلق اذإو ءرخآلا لتعم عراضم لعف وهو ءاھیلع ليلد اهلبق ةحتفلاو فلألا

 تا و مزا فرخ قبسل ؛موزجم عراضم , لعف (عدَي) ؛ نان" نا لإ لإ

 -(ادلاخ ر دمحم طغي م) :تلق اذإو ءاهيلع يلد اهلبق ةمضلاو «واولا فذح

 0 ءایلا فذح همزج ةمالعو هيلع مزجلا فرح قبسل ؛موزجم عراضم لعف (طغعي)

 .اهتاوخأ كلذ ىلع سقو ءاهيلع ليلد اهلبق

 :اضاثمو ءاهنايب قبس دقو «نونلا توبثب عفرت يتلا ةسمخلا لاعفألا :يناثلا عضوملا
 مو ءابرضت ملو ءابرضی م) :لوقت «(نیبرضتو «نوبرضَتو «نوبرضيو :نابرضتو «نابرضي)
 قبسل ؛موزجم عراضم لعف لاعفألا هذه نم دحاو لكف (يبرضت ملو ءاوبرضَت ملو ءاوبِرْضَي

 وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو (م)ب موزجم عر ل وت را وج 0١

 .لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (دجملا ىلإ) «لعاف (يلع) «فلألا

 تم بچ س۰ یسک (ْء)ب موزج عراضم لعف (عدي) :بلقو مزجو يفن فرح (م) )١
 لحم الع ءانتتسا فرح (الإ) :هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (دمحم) واولا

 : لعفلاب ناقلعتم رورحمو راج (قح ا ىل سبا رعإلا نم هل

 وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو (م )ب موزجم عرا اضم لعف (طعي) «بلقو مزجو ىفن 3 فرح (م) 0

 لعفلاب ب وصتم هب لوعثٹم (اًدلاخ) :بارعإلا نم 5 لح 0 ee فرح YI) )۰ لعاف (دمح) یایلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو
 رے . ےک 8



 سب ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ٠١١ رح

 ءايلا وأ واولا وأ فلالاو «نونلا فلدح همرج ةمالعو «هيلع )4( ره يذلا مزجلا فرح

 ھڑچ Sh ھے

 ةدحاو يف نوكي ثیجب ةديفم لج ثالث يف ةيتآلا لاعفألا نم لعف لک لمعتسا ١-
 :ةلمج لك يف ماتلا لكشلاب هطبضاو ءاموزجم ةثلاثلا یفو ءاّبوصنم ةيناثلا يفو ءاعوفرم اهنم

 .ناقبسي «ىقبي «يرتشي «نوججرت ءوندی «نيرفاست «نارصنت ءبرضي

 :هبارعإ ةمالع نيب مث ءاّبسانم اعراضم ًالعف ةيتآلا لمجلا نم یلاح ا ناكملا يف عض -؟

 ..الف كناوخإ ضعب كءاسأ اذإ (ح) ,ةلطؤوفشت لإ .۔لرسگلا ()

 افتازغخآ بنا نوف (طل ةرئاثملاو لمعلاب الإ هللا تذل (ن)

 ...كبجاو تيدأ نإ (ي) حرفل ...صلخملا قيدصلا (ج)

 .سمأ يآ ...مل (ك) .هقردص

 a A .اهابأ ...ناتدهتجملا ناتاتفلا (د)

 تک اذإ (م) .مهنطو ...نودجملا بالطلا (ه)

 (E .مكترايزب ...يئاقدصأ ای متنأ (و)

 ..هنإف ريخلا لمع نم (ز)

 ةا اي

 عضوم مك يف ؟مزجلل ةمالع نوكسلا نوكي عضوم مك يف ؟مزحلا تامالع يه ام

 حيحصلا لعفلل لثم ؟رخآلا حيحصلا لعفلا وه ام ؟مزجلا ىلع ةمالع فذحلا نوكي

 ةسمخب فلأ هرخآ يذلا لتعملا لعفلل لثم ؟رخآلا لتعملا لعفلا وه ام .ةلثمأ ةرشعب رخآلا

 لاعفألا يه ام .نيلاثمب ءاي هرخآ يذلا لعفلل لشم .واو هرخآ يذلا كلذكو «ةلثمأ

 .ةلثمأ ةسمخب ةموزجملا ةسمخلا لاعفألل لثم ؟ةسمخلا لاعفألا مزجت اذامب ؟ةسمخلا

 غم



 ےس وج ےس
 تاب 4
ٍ : 

 فرض نزع روم 8 ٌمْسَق :نامسق تابَرْعْلا :(لصف) :لاق

 مكح «لاجإلا هجو ىلع نيبي نأ لصفلا اذهب - ی اعت هللا ہحر۔ فلؤملا دارأ :لوقأو

 بارعإلا يف اهماكحأ ركذ قبس يتلا عضاوملاو :بارعإلا عضاوم يف هليصفت قبس ام

 عراضملا لعفلاو ءملاسلا ثنؤملا عمجو «ربسكتلا عمجو «درفملا مسالا :يهو ةینامت الیصفت

 لاعفالاو ؛ةسمخلا ءامسألاو ماسلا ركذملا عمجو «ىنثملاو .ءيش هرخآب لصتي مل يذلا

 :لوآلا مسقلا :نيمسق ىلإ مسقنت -بارعإلا عضاوم يه ىتلا- عاونآلا اذهو .ةسمخلا

 .ًاليصفت امهنم عون لك نايب يتأیسو «فورحلاب برعي :يناثلا مسقلاو .تاکرح اب برعي

 و ٭ فوج یڑج تہ فك گنج

 تاکرجلاب برعلا
 ۶ھ وہ 0 92 5 î 6 دل 8 ay لا A ت9 د ب

 ۃھمحھح د ( رسخت ا عسمجو 3 سکس | E el ا ےل ت رح ب ےل رمد یی ہا اھ . كی اق
 + پک ل از 1 ا + ےہ دی ۰ . ضم بہ اض

 5-5 ر أ ًّ 2

 لپ 2 2-2 ہو “رگ یھ ا انا تم
 جج يش ہرخآ ب لصتب م چ | يذلا عراضملا 3 2 یاس بہن ول وس ا علا © 6 چل امصلا ا نشأ

 ےہ ےس ےس رم ےس یس ریس

 دقو «نوكسلا اهب قحليو «ةرسكلاو ةحتفلاو ةمضلا يهو «ةثالث تاکرح ا :لوقأو

 اذهو «فورحلاب برعي مسقو :تاکرح اب برعي ٌمسق :نيمسق ىلع تابرعملا نأ تملع
 :ءايشأ ةعبرأ وهو :تاکرح اب برعي يذلا لوألا مسقلا نايب يف عورش

 سرا دبع ركاد) :كلوق نم (سردلا)و (٥مع) :هلاثمو درا ےئل

 ةمالعو ؛عوفرم لعاف :دمحمو «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف ركاذف

 رک فاشل سا يسن SA :نييودلاو اطا: ةمضلا ور

 .درفم مسا سو (دّمحم) نم

 ڈیمالَلا ظفَح) :كلوق نم (سوُرُڈلا)و ء(ديماللا) :هلاثمو ,ريسكتلا ا
 لعاف :ذيمالتلاو بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف :ظفحف (َسوُرّدلا

 هبصن ةمالعو «بوصنم هب لوعفم :سوردلاو «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 .ريسكت عج (سوردلاو ذیمالتلا) نم لكو «ةرهاظلا ةحتفلا



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ۰۸س

 عشخ) :كلوق نم (ِتاَوَلّصلا)و «(تاتموملا) تا وینا بلا اے ھوا عج 7

 «تارتعإلا نی هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :عشخف (تاّرلَّصلا يف ُتاَنمْؤْملا

 :تاولصلاو ءرج فرح :يفو «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم لعاف :تانمؤملاو

 ثنؤم عج (تاولصلاو «تانمؤملا) نم لكو «ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو «يفب رورج

 نمَدي) :فلوق نم( تلی لاهو يش رعاب لصتي 1 يذلا عواضملا لعفلا 9

 ةمضلا هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف :بهذيف ےک

 .ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم لعاف :دمحمو .ةرهاظلا

 3 هس ص ےس ےس
 ال يذلا مشالاو تہ ہر :ءاشأ ةنالث كلذ نع جرخو

 .هرخآ فذ ُمَرْجُي ر خلا لتغملا اا اغلا ؛ةحثفلاب ضفخب فرص
 ےس رس ت ےس -

 بصنتو ؛ةمضلاب عفرت نأ تاكرحلاب ب ىلا ةيوود ا ءابشاألا EE :لوقاو 5 سس 3 +۴ ع اک ںیہ رھپ 1

 یا مزجتو «ةرسكلاب ضفختو ءةحتفلاب

 «ةمضلاب اهعيج عفرف ءاهيف لصألا وه ام ىلع تءاج دق اهلك اهنإف ةمضلاب عفرلا امأ

 نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف :رفاسيف «(ُتاَمْؤلاو ءاَقدْصآلاو ٌدّمح ٌرفاَسُي) :اهلاثمو

 هعفر ةمالعو «عوفرم لعاف :دمحمو رماظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا

 ةمالعو «عوفرملا ىلع فوطعم هنآل ؛عوفرم :ءاقدصألاو ہدرفم مسا وهو «ةرهاظلا ةمضلا

 ىلع فوطعم - اضيأ- هنآل ؛عوفرم +0 وهو «ةرهاظلا ةمضلا هعفر

 .ملاس ثنؤم عمج وهو هة رهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو .عوفرملا

 تکزا ا اھت لوما: سان ىلع تو ايزي و طا انار
 ءاقدصآلاو ادمح فلاَحَأ هك اشو تصاقفل حوض اق کلا یس تان رونا

 «ةرهاظلا ةحتفلا بصن ةمالعو (نل)ہ بوصنم عراضم لعف :فلاَخأَف (تاتمؤملاو



 ۹ تابرعملا د

 امك درفم مسا وهو ءاضيأ ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «بوصنم هب لوعفم :(ادمحم)و

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ءبوصنملا ىلع فوطعم هنأل ؛بوصنم :(ءاقدصألا)و «تملع
 ىلع فوطعم هنآل ؛بوصنم :(تانمؤملا)و «تملع امك ريسكت عمج وهو ءاًضيأ ةرهاظلا

 0 .ملاس ثنؤم عم هنأل ؛ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصن ةمالعو ءاضيأ بوصنملا

 ' لعفلا ادع ام ءاهيف لصألا وه ام ىلع تءاج دق اهلك اهنإف ةرسكلاب ضفخلا امأو
 ةباين ةحتفلاب ضفخي هنإف ؛فرصني ال يذلا مسالا ادع امو ءالصأ ضفخي ال هنإف ؛عراضملا
 لعف :(تررم)ف (دَحَآَو «تاتمؤلاو لاح لاو لن تر ر ا و ورکا وع
 قةرهاظلا ةرسكلا هضفخ ةمالعو ءابلاب ضوفخ :(دمحم)و «ضفخ فرح :ءابلاو «لعافو

 ‹«ضوفخملا ىلع فوطعم هنأل ؛ضوفخم :(لاجرلا)و «تفرع امك فرصنم درفم مسا وهو
 ءاضيأ تفرع امك فرصنم ريسكت عسمج وهو «ةرهاظلا ةرسكلا ےضفخ ةمالعو

 ةرسكلا هضفخ ةمالعو ءاّضيأ ضوفخملا ىلع فوطعم هنآل ضوفخ :(تانمؤملا)و
 ىلع فوطعم هنآل ؛ضوفخ :(دمحأ)و ءاضيأ تفرع امك ملاس ثنؤم عمج وهو «ةرهاظلا
 هل عناملاو ءفرصني ال مسا هنأل ؛ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هضفخ ةمالعو ءاضيأ ضوفخملا
 .لعفلا نزوو ةيملعلا فرصلا نم

 حیحص ناك نإف ؛ع راضملا لعفلاب صتخم مزجلا نأ ملعت تنأف نوكس - مزجلا امأو

 :(ل)ف (دلاخ فاس 0 :هلاثمو «مزجل ١ یف لصألا وه امك نوكسلاب همزج نإف رخآلا
 ہنوکسلا همزج ةمالعو :(1)ب موزجم عراضم لعف :(رفاسی)و «بلقو مزجو يفن فرح

 .ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم لعاف :(دلاخ)و

 عسي م) :هلاثمو «ةلعلا فرح فذحب همزج ناك وت جت وچ رہ داكامإو

٠ eردا یک ےک تو اكف «(ضق ملو عدي لو  eee 

 نم واولا فذحو ءاهيلع ليلد اهلبق ةحتفلاو (َعْسَي) نم فلآلا فذح همزج ةمالعو

 .اهيلع ليلد اهلبق ةرسكلاو (ضقي) نم ءايلا فذحو ءاهيلع ليلد اهلبق ةمضلاو (ْعدَي)



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 فورجلاب تابرعملا

 انشا و لال رک كلا ْعْنَجَو ا :عاولأ ةعبر أ فورا بري يذلا :لاق
eَنيِلَعفَتَو بولر ؛نولعفو نالَعْف_َو ءَنَآلَعْفَي :يهو :ةسمحلا لاعف لاو . 

 يتلا فورح او «فورحلاب برعت يتلا ءايشألا :تابرعملا نم يناثلا مسقلا :ل

 ہذہب برعي يذلاو ؛نونلاو «ءايلاو ءواولاو ءفلألا : تر

 :ءايشأ ةعبرأ فورحلا

 .(نالُجَّرلاو ءناَرْكَبلاو ءناَدَّمَحْمْلاو ءناّرْصملا) :هلاثمو «ىنثملا اهب دارم او «ةينثتلا )١(

 .(َنوُدَّمَحملاو ؛َنوُرْكَبلاو «نوُملسُلا) :هلاثمو «ملاسلا ركذملا عج (؟)

 .(لاّموُدو «كوفو ءكوُمَحو «كوُخَأو «كوُبأ) :يهو ةسمخلا ءامسألا (۳)

 .(َنيِرَهْسَتو «نوطَفْحَتو «َنوُمَهْفَيو ناَبتكتو هناَبِرْضَي) :اهاثمو «ةسمخلا لاعفألا )٤(

 .ًاليصفت ةعبرألا ءايشألا هذه نم دحاو لك بارعإ نايب یتأیسو

 دقو «تملع امك ىنثملا يهو «(ةينثتلا) فورحلاب برعت ىتلا ءايشألا نم لوألا لا

 .ىنثملا فيرعت قبس اميف تفرع

 اهلبق ام حوتفملا ءايلاب ضفخيو بصنيو «ةمضلا نع ةباين فلآلاب عفري نأ :همكحو

 نوكت نون ءايلا وأ فلآلا دعب هب لصويو «ةرسكلا وأ ةحتفلا نع ةباين اهدعب ام روسكملا

 .ةفاضإلا دنع الإ نونلا هذه فذحت الو ءدرغملا مسالا يف نوكي يذلا نيونتلا نع اًضوع

 (ناّيضاَقلا) نم لكف (نالُجر لاقو «ناّيضاقلا رَضَح) :عوفرم لا ىنثملا لاثمف

 نونلاو «ىثم هنآل «ةمضلا نع ةباين فلألا هعفر ةمالعو «لعاف هنآل ؛ ؛عوفرم (نالجر)و

 .درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع

 (َنيبََوْلا) نم لكف (نيكساكتلا هركأو نیلا خا نوا قا لامر



 لاا تايرعلا رح
 ام روسكملا اهلبق ام حوتفملا ءايلا هبصن ةمالعو هب لوعفم هنأل ؛بوصنم (نلساکا)و
 درا مالا يو نيرا نرو تولار «ىنئم هنأل ؛ةحتفلا نع ةباين اهدعب

 (َنيَسِراَفلا» نم لکف (ِنيَسْرَقل ملا ىَلَع نيسراقلا ىلإ تْرَظْن) :ضوفخملا ىنثملا لاثمو
 اهلبق ام حوتفملا ءايلا هضفخ ةمالعو «هيلع ضفخلا فرح لوخدل ؛ضوفخ (ِنسَرَفلا)و
 مسالا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو «ىنثم هنآل ؛ةرسكلا نع ةباين اهدعب ام روسكملا
 .درغملا

 نو ين ےک SN کک تاک

 مئاسلا ركدملا عمج بارعإ
 .ءايلاب ْضَفْحُيَو ُبَصثتبَو ءواولاب عريق ُملاّسلا ٍرَكَدمْلا ٌعْمَج امأَو :لاق
 اميف تفرع دقو (ملاسلا ركذملا عمج) فورحلاب برعت يتلا ءايشألا نم يناثلا :لوقأو

 بصنيو «ةمضلا نع ةباين واولاب عفري نأ :همكحو .ملاسلا ركذملا عج فيرعت قبس

 هب لصويو «ةرسكلا وأ ةحتفلا نع ةباين اهدعب ام حوتفملا اهلبق ام روسكملا ءايلاب ضفخيو

 دنع نونلا هذه فذحتو «درفملا مسالا يف نيونتلا نع اًضوع نوكت نون ءايلا وأ واولا دعب
 .ىنثملا نونك ةفاضإلا

 لكف (فوُرغم اب نورمآلا َحَلْفأ)و (َنوُملْسملا َرَضَح) :عوفرملا ملاسلا ركذملا عج لاثمف
 هنآل 3لا عفت واولا ر ؛عوفرم (َنوُرمآلا)و (َنوُملْسّلا) نم

 .درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو «ماس ركذم عمج
 (فوُرغملاب م نیرمالا تم ار سی یر وضم م اسلا ركذملا عمج لاثمو

 ام روسكملا ءايلا هبصن ةمالعو هب لوعفم هنأل ؛بوصنم (نيرمآلا)و و لک
 .درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو «ملاس ركذم عج هنآل اهدعب ام حوتفملا اهلبق

 نع هللا يضر)و (فوُرغم اب نیِرمالاب ُتلَصقا): یہ ماسلا رکذم ا عمج لاثمو

 ناس سا فرح رد رھا سوات (نيرمآلا) نم لكف «َنيِنمْؤْما
 نع ضوع نونلاو ءم لاس رکذم عج هنآل ؛اهدعب ام حوتفملا اهلبق ام روسكملا ءايلا هضفخ

 .درفملا مسالا يف نيونتلا



 ةسمخلا ءامسالا ب أ

 ايلاب ضقشتو فلآلاب بّصْنتَو واَوْلاب مفر ٌةَسْمَحْلا ءاَمْسَألا امو :لاق

 200 (ةسمخلا ءامسألا) 000 قتلا ءايشآلا نم تلال :لوقأو

 .بارعإلا اذه اہارعإ طورش نايبو

 «ةحتفلا نع ةباين فلالاب بصنتو ةمضلا نع ةباين واولاب عفرت نأ :اهمكحو

 تی سہی "2

 (ہرفَس ْنِم كوخأ َرَضَح)و «(ةْعطأَف كوب كرما اَذِإ) :ةعوفرملا ةسمخلا ءامس الا ل

 هنآل ؛ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو «لعاف ەنال ؛عوفرم (ةوخأ)و 8 نم لک

 .ضفخ لحم يف حتفلا ىلع ينبم «هيلإ فاضم فاكلاو «ةسمخلا ءامسألا نم

E E O a aa,اف  

 , .ءامألا نم هنآل ةحيتفلا نع ةبان فلألا هيضن ةمالعو:«هي لوغفم هنأل (تریغم (ةلاغأ)و

 .قبسامك رج لح يف حتفلا ىلع ینبم «هيلإ فاضم فاكلاو «ةسمخلا

 هم و (كيخأ ىَلَع قفشأ)و (كيبأ ىلإ ْعمَتْسا) :ةضوفخملا ةسمخ ا ءامسألا لاثمو

 نع ةباين ءايلا هضفخ ةمالعو هيلع ضفخلا فرح لوخدل ؛ضوفخم (كيخأ)و (كيبأ)

 .قبس امك هيلإ فاضم فاكلاو «ةسمخلا ءامسألا نم هنأل ؛ةرسكلا

 ةسمخلا لاعفألا بارعإ

 .اهفذحب مزجتو و .نوثلاب م عفر ا لاعفألا اما لاق

 امیف تفرع دقو ھی اما فرش بر لا ہا نم عار: و

 ةسمخلا لاعف أ ةقيقح قبس

 نونلا هذه فذحب مزجتو بصنتو «ةمضلا نع ۰ “+0 07 وک

 8 o ع

 خا 7 ھ 5 ۳ ۳ هك 0 و ب پک نو 5 01 جے قو 5 5

 عوفرم عراضم لعف امهنم لكف (نامهفت )و (نابتک >“ :ةعوف ىلا ةسمخلا ىلاعف الا لاثمف



UB RE تايرعلا ر 

 «لعاف نينثالا ریمض فلالاو «نونلا توبث هعفر ةمالعو «مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 عراضم لعف امهنم لكف (ًالَّشْفت ْنَل)و (اکزْحُت ْنَل):ةبوصنملا ةسمخلا لاعفاللا لاثمو

 ىلع ینبم «لعاف نينثالا ریمض فلالاو «نونلا فذح هبصن ةمالعو «(نل)ب بوصنم

 .عفر لحم يف نوكسلا

 عراضم لعف امهنم ا (اًمُهَفَت )و .«اًركاذت 0(: ةموزجملا ةسمخلا لاعفالا لاثمو

 نوکسلا ىلع ینبم لعاف نینئالا ريمض فلالاو «نونلا فذح همزج ةمالعو ب موزج

 .عفر لحم يف

 تانيرمت
 و وم نوكت: كي: ین ال قة الا تانلکلا نم ةملك لك عض ك1

 «نابوثلا ةسردملا .نطقلا «ةلعتشم ؛لبح ا «قيرطلا رابغلا وج ا :اهبصن ةمالع

 يضارلا «ىلعلا ؛يبأ .تاملسملا .نوصلخملا

 نيبو «ةضوفخ نوكت ثيحب «ةديفم ةلمج يف ةيتآلا تاملكلا نم ةملك لك عض -؟

 بالا ؛ةريدتسم .دمحأ «سرتفملا «نهبجاوب تامئاقلا .نوبذهملا ءكوبأ :اهضفخ ةمالع

 .ىرولا «يضاقلا ناترافلا «ناتلخنلا

 نيبو ؛:ةعوفرم نوكت ثیحب «ةديفم ةلمج يف ةيتآلا تاملكلا نم ةملك لك عض -۴

 .كيخأ «ىنبا «ينابلا :تاھمالا «ءابآلا «ةازغلا ءدشرملا :نیحلصلا .هيوبأ :اهعفر ةمالع

 عوفرملاو «لاعفألا نم موزجملاو بوصنملاو عوفرملا ةيتآلا تارابعلا يف نيب -4

 :هبارعإ ةمالع دحاو لك عم نيبو ىامسألا نم ضوفخملاو بوصنملاو

 لهأب كيلع :هباحصأ ضعب هل لاقف «مهلمعتسي موق يف زيزعلا دبع نب رمع راشتسا
 دق :سانلا لاق اورصق نإو «توجر ام وهف اولدع نإ نيذلا :لاق ؟مه نمو :لاق ءرذعلا

 .رمع دهتجا

 لاقف ءهيقف انآ الو ءاضقلا نسحأ ال ينإ :هل لاقف ءاضقلا هيلويل الجر ديشرلا رضحأ



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا 1 کت ےس

 كعنمي ملح كلو «ةءاندلا نم هبحاص عني فرشلاو «فرش كل :لالخ ثالث كيف :ديشرلا

 رثك رواش نمو «كرمأ يف رواشت لجر تنأو ؛هؤطخ لق لجعي مل نمو «ةلجعلا نم

 .اًنعطم هيف اودجو امف يلوف «هب هقفتت نم كيلإ مضنيسف هقفلا امأو «هباوص

 يف نوكي ثيحب نيتديفم نیتلمج يف ىنثم لك لمعتسا مث «ةيتآلا تاملكلا نت ٥-

 :اضوفخم ةيناثلا يفو ءاعوفرم نیتلمح ا نم ةدحاو

 .دهعملا ءدلبلا ءباتكلا ؛ملقلا ةقیدح ا دلاولا ءةاودلا

 «نيتديفم نيتلمج يف عمج لك لمعتساو لاس ركذم عم ةيتآلا تاملكلا عمجا ٦-

 :یرخألا يف ابوصنمو ءامہادحإ يف اعوفرم نوكي نأ طرشب

 .دمحم «يضارلا «يقتملا ءلسكلا ؛رکاذملا ؛حلاصلا

 نوكي نأ طرشب «ةديفم لمج ةثالث يف ةيتآلا ةعراضملا لاعفألا نم لعف لك عض -۷

 :ةثلاثلا يف اًموزجمو «ةيناثلا يف اًبوصنمو ءاهادحإ يف اًعوفرم

 .نارفاسي «باوثلا وجري «نيرضحت «نومأسي «هبجاو يدؤي «بعلي
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 ں5
 : ةلئسأ

 يه ام ؟تاكرحلاب برعت ىتلا تابرعملا يه ام ؟تابرعملا مسقنت مسق مك ىلإ

 بصنلاو عفرلا ةلاح يف فرصنملا درفملا مسالل لشم ؟فورح اب برعت يتلا تابرعملا

 ۱ ثنؤملا عمج لثم ؟ملاسلا ثنؤملا عج بصني اذامب .كلذك ريسكتلا عمجل لثمو .ضفخلاو

 لشم ؟فرصني ال يذلا مسالا ضفخي اذامب .ضفخلاو عفرلاو بصنلا ةلاح يف ملاسلا

 عراضملا لعفلا مزجي اذامب .بصنلاو عفرلاو ضفخلا ةلاح يف فرصني ال يذلا مسالل

 برعت يتلا تابرعملا يه ام .مزجلا ةلاح يف رخآلا لتعملا عراضملل لّثم ؟رخآلا لتعملا

 اذامبو ؟ملاسلا ركذملا عج عفري اذامب ؟ضفخيو بصني اذامبو ؟ ىنثملا عفري اذامبو ؟فورحلاب

 ماسلا ركذملا عمجل لثمو .ضفخلاو بصنلاو عفرلا ةلاح يف ىنثملل لثم ؟ضفخيو بصني

 ءامسألل لثم ؟ضفخت اذابو ؟بصنلاو عفرلا ةلاح يف ةسمخلا ءامسألا برعت اذامب .كلذك

 .ةثالثلا اهاوحأ يف ةسمخلا لاعفألل لثمو ءبصنلاو عفرلا ةلاح يف ةسمخلا

 ذأ Bs ےھت



 ےہ سٹ ڈا اهعاونأو لاعقألا مو

 ُبِرْضَيَو برص :وحن ماو «ٌعِراَضُمَو ضام ئل َلاَعْأْلا (لاَعفألا باب) :لاق

 ا ةثالث ىلإ لعفلا مسقني :لوقأو

 :وحنٹ ملكتلا نمز لبق ءيش لوصح ىلع لد ام وهو ءيضام ا :لوآلا مسقلا
 .(مركو «بسحو «ملعو «حتفو «رصنو «برض)

 ا اس نأ ا نو ىف لوی ىلع لذا وهو غراضلا :قاغلا مسقلا

 .(مركيو :بسجیو «ملعيو «حتفيو ءرصنيو ؛برضی) :وحن

 :وحن .”'ولكتلا نمز دعب ءيش لوصح هب بلطي ام وهو ءرمآلا :ثلاثلا مسقلا

 .(مركاو «بسحاو «ملعاو «حتفاو ءرصناو «برضا)

 نم مسق لک تامالع هعم كل انركذو «ميسقتلا اذه باتكلا لوأ يف كل انركذ دقو

 .ةثالثلا ماسقألا هذه

 i وہ . ےک

 نبا ةمالعلا مامإلل (۱۹۳-۱۸۷ )٤/ *دئاوفلا عئادب” يف هرظنا ةثالثلا لاعفألا لوح دیفم ليصفت كانه )١(
 .هللا همحر ميقلا

 .اًدهع هب ددجف باتكلا لوأ ىف يف هانعم مدقت (؟)

 .روصق هيف فيرعتلا اذه نأ باتكلا لوأ يف مدقت 4

 ةردقملا رمألا مالب موزجم برعم رمألا نأ :وهو «لبق هيلإ ةراشإلا تمدقت دقو «نييفوكلا ي أر ىلع اذه (:)
 -(ءاتلا :يأ)- ةعراضملا فرح اهعبتو فيفختلل ماللا تفذحف (مقتل) ء(مق) لصأف «عراضملا نم عطتقم

 ءاذه نييفوكلا بهذمل هرايتخا ةلدأ درس مث .(لوقأ مهوقبو) :(۲۲۷ /۱) ؟ینغلا” يف ماشه ن بأ لاق

 بهذمو ((09- )١/ 0٥۸ *نابصلا عم ينوشآلا»و «يرهزألل (05- یر س «هرظناف

 <رظناو :تیشم هيلعو «نييوحنلا رثكأ هيلع ىرج يذلا روهشملا وهو «ماسقأ ةثالث لعفلا نأ نييرصبلا



 .اهنم عون لک ماكحأ نايب يف عرش لاعفألا عاونأ فنصملا نّيب نأ دعب :لوقأو

 .ردقم امإو ءرهاظ امإ حتفلا اذهو «حتفلا ىلع ءانبلا : يضاملا لعفلا مكحف

 عفر ريمض الو «ةعاج واو هب لصتي مل يذلا رخآلا حيحصلا يفف رهاظلا حتفلا امأ

AOCريا اتم  

 .(َوذَيو وُرَس) :وحنو (يقشو «يضر) :وحنو داَعُس ْتَرَضَحو بير ْتَرْفاَس)
 يف اذهو «رذعتلل اردَقم نوكي نأ امإ هنآل ؛ ؛عاون تہ ےک

 ردقم حتف ىلع بم ضام لعف امهنم لكف (ىَعَسو ءاَعَد) :وحن هاَقلأ ہرخآ ناك ام لك
 لك يف كلذو «ةبسانملل اردقم حتفلا نوک ھا امإو «رذعتلا هروهظ نم عنم فلآلا ىلع

 ىلع ينبم ضام لعف امهنم لكف (اوُدعَمو ءاوبتك) :وحن ةعامج واو هب لصتا ضام لعف
 ہہ گر رپ رر

 ةهارك عفدل اًردقم حتفلا نوكي ن أ امإو «عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لعاف امهنم لك

 اکا كو متر ر هب لصتا ضام لعف لك يف كلذو ٠ تاكرحتم عبرا نر

 هذه نم دحاو لكف (َنْبّتكو ءانبَتكو ؛تّتکو :تبتکو ؛تبتک) :وحن «ةوسنلا نونو «لعافلا

 , لاغتشا هروهظ نم عنم هرخآ ىلع ردقم حتف ىلع ينبم ضام لعف لاعفألا

 ةملكلاك وه اميف تاكرحتم عبرأ يلاوت ةهارك عفدل ضراعلا نوكسلاب لحملا

 .مورجآ نبا ةمجرت يف مدقتم ا يطويسلا مالك =

 «تيشم هيلعو ؛ةعامججا واوب هلاصتال , مضلا ىلع ينب :لوقي رخآلا لوقلاو «نيبرعملا ڈعل لوق اذه (١)

 .لهس اذه يف رمألاو

 هيلعو ؛كرحتم عفر ريمضب ةا اال نوكسلا ىلع ينب :اذه لثم بارعإ يف لوقي رخآ لوق كانهو 22

 (ان) نم لعفلاب لصتلا فرخ او :ةك رحتم ءاتلا نأ :كلذب ينعاو) :(64ص) "روذشلا” يف ماشه نبا لاق 0

 ؟رطقلا ىلع هتيشاح” يف يعاجسلا لاقو ها.(نوكسلا ىلع ةلثمألا تينب و «كرحتم -نونلا وهو-

 لصتملا ےضعب كرحتملاو :(تبتك) :لشم هسفنب كرحتملا ل امشي ام هب دارأ :كرحتملا :هلوق) :(17١ص)

 ها.(كرحتم غلیم لعفلاب لصتملا فرح ا نال ءانبرض 2 (ان)ك لعفلاب



 ده یر 7 سس 7<
 وأ حتفلا وأ مضلا ىلع ینبم ءلعاف :(نونلا) وأ (ان) وأ (ءاتلا)و « ةدحاولا

 مقر لح ي نوكسلا
 '” هعراضم هب مزجي ام ىلع ءانبلا مالا لعف مكحو

 ىلع ےھت 2ا چد ا ناک ےن وکسلاپ مزجي ءرخآلا حيحص هعراضم ناك نإف

 نأ :اهدحأ «ناعضوم هل رهاظلا نوكسلاف ؛ردقم امإو ءرهاظ امإ نوكسلا اذهو «نوكسلا

 (ْبرضا) :وحن ةوسنلا نون هب لصتت نأ :يناثلاو «ءيش هب لصتي ملو رخآلا حيحص نوكي
 هلق ردقملا نوكسلا اماو َۃوسللا نون ىلإ دانسإلا عم (َنْيكا)و ا 02 ٦

 او (نبرضا) :وحن «ةليقث وأ ةفيفخ ديكوتلا نون هب ل نأ وهو «دحاو عضوم
 00 (ًنبرضا) :وحنو لپ مو

 ىلع ىنبي هنم رمألاف «ةلعلا فرح فذحب مزجي وهف رخآلا لتعم هعراضم ناک نإو

 ٠ (مسا)و (ضُقا)و (ٌعْدا) :وحن ءةلعلا فرح فذح

 ىلع ىنبي هنم رمألاف :نونلا فذحب مرجي وهف ٠ ةسمح ا لاعفألا نم هعراضم ناك نإو
 .(يبتكا)و (اوّتكا)و (اًسكا) :وحن «نونلا فذح

 AT ید ےوک دے تگ ےگ

 اهعمجي فرحأ ةعبرأ نم دئاز فرح هلوأ يف نوکی نأ هتمالع عراضملا لعفلاو

 .(يفأن) :كلوق وأ «(نيتأ) :كلوق وأ ء(تیان) :كلوق وأ «(تينأ) :كلوق

 دنت سم قال كلل ترا و ( مهن ہا) ' ا وا ناک ارکذم ملکتملل ةزمهلاف

 حرش” رظنا ءاّهجو رشع يثاب -(لعافلاو لعفلا ينعأ)- ةدحاولا ةملكلاك امهنأ ىلع ءاقبلاوبأ لدتساو زر
 .(47-47 /۲) ؟سي ةيشاح” عم ؛ ري

 امك موزجم هدنع رمألاف -هللا ہحر۔ مورجآ نبا امأو .نييرصبلا بهذم وهو قا رم جراعلا نت ا

 .لبق مدقت
۱ 

 .ةليقثلا وأ ةقيغحا ديكوتلا نولب هلاصتال حتفلا ىلع ینبم هنأ رخآلا لوقلاو «لوق ان (۳(

 وأ دبر ای نوعا ) لوألا لاقع رض ترک را لیلا نا يفتح نيك وت ترت مالا لدفن لضحآآ ان یا16
 .(دونه اي نيعسا) :ىناثلا لاثمو 7 نوعدا)
 .ةسمخ ا ةلثمألا 3 لاقي نأ لولا نأ ا 2١



 ديس ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ٠ ا 6.0.0"
 وہ ی کھر عاد م ہد اللا ےک د وک دب جان کک م م ہہم یہ ی س ارك

 اھ ارا :رغ ,بقاغلت ءایلاو ف رش ہت س وكرت يذلا ملكتملل وأ

 بر ےسما وول (كَجاَو دمع ای مهم ےنار ك الا نأ تالا

 (اًهّبِحاَو

 «لقتو ءلقئو «لكأ) :وحن ءلعفلا لصأ نم تناك لب ةدئاز فورح ا هذه نكت مل ناف

 َمَرْكأ) :وحن هانركذ يذلا ىنعملا ىلع ةلالدلل سیل هنكل ءاًدئاز فرح لا ناك وأ (َمَنيو

 .اًعراضم ال اًيضام لعفلا ناك (َمَّدَقَتو

 ةفيفخ وأ تناك ةليقث ديكوتلا نون هب لصتت ملام برعم هنأ : عراضملا لعفلا مكحو
 :ىلاعت هلوق وحن «حتفلا بلع اهعم ینب ديكوتلا نون هب تلصت تی

 نا نع ايه یفرسصا نوا فلنعتا جرو شفا نك اک و مر

 * ري َنْعِضْم تاد لولو # )۱ :ىلاعت 00

 (ٌدّمحم مهفي) :وحن elute ناک اذإو

 ةمضلا هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا نم هدرجتل «عوفرم عراضم لعف :(ٌمَهْفَ)َف

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف :(ًدمح )و «ةرهاظلا

f 
 بصنو يفن فرخ نلف (ٌدهتجم ٠ بیخی 0217 وحن ۽ 6 ةا ےس ا ای هلع لحد ل کس

 .ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اتا بوصنم عراضم ل اعف :(بيخن)و «:لايقتساو

 .ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم لعاف :(دهتجم)و

E N Raنس  

 ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (مهفت) «بارعإلا

 لحم يف مضلا ىلع ینبم ىدانم (ٌدمحم) ءادن فرح (اي) «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض هلعافو «هرخآ

 تما ةمالعو ترمه لوعتم بک تارلان اه. لعل ة ما فا ع )اھو بہ
 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و ؛فاضم (بجاو) «ءابلا یم ہو ةحتفلا

 ۱ .ًادتبملا ربخ عفر لحم يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمح او .ءفاضملاب

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (بجاو) «لعاف (بنیز) «عراضم لعف (مهفت) (٢)

 .فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ریمض (اه)و «فاضم (بجاو) «ءابلا

 .(ةمضلا عضاوم) باب يف «ةيآلا هذه بارعإ مدقت 0

 .ادهع هب ددجف -قباسلا ردصملا يف- اہارعإ مدقت (:)



 يلا اهعاوتأو لاعفألا رح

 مزجو يفن فرح :()ف (ميهاربإ ْعَّرْجَي م) :وحن ؛همزج مزاج هيلع لخد نإو

 لعاف :(ميهاربإ)و .نوكسلا همزج ةمالعو )ب موزج عراضم لعف :(عزجي)و «بلقو

 .ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم

 :ةلئسأ

 لعف وه ام ؟عراضملا لعفلا وه ام ؟يضاملا لعفلا وه ام ؟لعفلا مسقني مسق مك ىلإ

 ىلع اًينبم يضاملا لعفلا نوكي ىتم .ةلثمأ ةسمخب لعفلا ماسقأ نم مسق لكل لثم ؟رمألا

 ىتم .نيلاثمب رهاظلا حتفلا ىلع يضاملا لعفلا هيف ىنبي عضوم لكل لثم .رهاظلا حتفلا

 ىلع يضاملا لعفلا هيف ىنبي عضوم لكل لثم ؟ردقم حتف ىلع اًينبم يضاملا لعفلا نوكي

 نوكسلا ىلع اينبم رمآلا لعف نوكي ىتم .امهيف ريدقتلا ببس نيبو «نيلاثمب ردقم حتف

 لعف ىنبي ىتم .نیلاثمب رهاظلا نوكسلا ىلع رمألا لعف هيف نبي عضوم لكل لثم ؟رهاظلا
 فرج فدعا ىف رح ال الف قح قمم + نيلاكم كلال لدم رت نورك ىلع رفا

 يناعملا يه ام ؟عراضملا لعفلا ةمالع ام .ليثمتلا عم ؟نونلا فذح ىلع ىنبي ىتمو ؟ةلعلا

 لعفلا مكح ام ؟ةعراضملا نون اهل يأت ىتلا يناعملا يه امو ؟ةعراضملا ةزمه امل يفأت ىتلا

 نوكي ىتمو ؟نوكسلا ىلع ىنبي ىتمو ؟حتفلا ىلع عراضملا لعفلا ىنبي ىتم ؟عراضملا

 ؟اعوفرم
 a Me A داو خام ياع

 م 4 * «ب 2
 عراصملا بصاون ص 4

as 5ا وا ری یہ ا و 2 بس 8 م )7 رس رم )و  

 د ےححا مالو یک مالو یک و «انذإو :نلز :لآ .ىهو ۵ رس بصاونلاف :لاق

 ءيمدعف مزاح ا فالخب ؛ةكرحلا وهو يدوجو اهرثأ نآل مزاوجلا ىلع اهمدقو) :(09ص) يدماحلا لاق ()

 ها.(فرشأ لوألاو

 وهو «يكو «نذإو «نلو «نأ :ةعيرأ نييرصبلا دنعو «ةرشع بصاونلا مهدنع نويفوكلاو «يفوک فلؤملا ةف

 .(۲۸۷ص) “روذشلا” ف ماشه نبأ رايتخا



 ہسہ ةّينسلا نيل ا ل "۳ ١ 0 ا را
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 طا و عاد
 قو و ہی : روع | 2 تار ب سن ا اوجلا 2 و ,E 5 ىلا لا م 4 مہ 5

 ةثالث ىلع يهو «فرحأ ةرشع عراضملا لعفلا ا 200 :لوقأو

 جج وت ےدج جت ہر ل ےب :ماسقأ

 دوجو ہدعب ةرمضم

 .يكو «نذإو ءنلو «نآ

 هلوق اهاثمو «لابقتسساو بصنو ردصم ف ےھت (نأ)امأ
AUERو  tr3. موم وک ےہ 5  

 را نا ا نا اغا 0 :ةريسكد جج E َرفْعَي نأ ٌعَمْطَأ و 2 اعت

 0 صاع وع ےس

 اج ا لاحق يحك ورا" نک ا نأ يانا ناز يت لان حج

 نم نأ :ینعی .(باوجلا يف واولاو ءاضلاو) لصألاو :بلق ةرابعلا ینو) :(٦٦ص) يوارفكلا لاق 40)
 وم ہو ںیم ةرمضم نأب نکل باوح ا يف نیتعقاولا واولاو ءافلا عراضملل بصاونلا

 ةمالعو مزاج او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (عمطأ) :اهبارعإو .۸۲ :ةيآلا ءارعشلا ةروس (۷)

 ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو «(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر

 (نأ) . يل رفعي نأ ٌعمطأ علت :هلوق نم (يذلا) وه لوصوملاو :بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا
 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (رفغي) «لابقتساو بصنو ردصم فرح

 ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءايلا)و ءرج فرح (ماللا) ء(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ

 قع اعد ايمو: )و کرس ملا تاقاک نورجلاو ناطار ةر ا فرغت رس لعق نوكنللا
 .هترفغم يف عمطأ :يأ (يل رفغي نأ يف عمطأ) :ريدقتلاو «ضفاخلا عزنب بصن لحم

 هدرجتل عوفرم عراضم لعف (فاخأ) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهارعإو .۱۳ :ةيآلا ء«فسوي ةروس ()

 "00 اًبوجو رتتسم ربمض لعافلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم

 ةحتفلا هبصن ةمالعو (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (لکای) :لابقتساو بصنو ردصم فرح (نأ)

 (بئذلا) (لکای)ن هب لوعفم بصن لحم 2 مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءام ا)و «ماللا ىلع ةرهاظلا

 بصن لحم يف هيلع تلخد امو (نأ)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر E (لکای)۔ل لعاف

 .(هأيإ بئذلا لكأ فاخأو) :ريدقتلاو ء(فاخأ)ل هب لوعفم

 (ءايلا)و ءربخلا عفريو مسالا بصنی :بصنو دیکوت فرح (نإ) :اہارعإو .۱۳ :ةيآلا ءفسوي ةروس (غ)

 عراضم لعف (ن دزحي) «ةقلحزملا مال (مالل ا) ؛(نإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض

 ةيناثلا (نونلا)و «ىلوألا نونلا ىلع ةرهاظلا اا هعفر ةمالع وا او بصانلا نم هدرجتل عوفرم

 ردصم فرح (نأ) «(نزحي)ل هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و «ةياقولل

 -ينبم لصتم ريمض (واولا)و «نونلا فذح هبصن ةمالعو (نأ)»ب بوصنم عراضم لعف (اوبهذت) ءبصنو

 یم



 0020 لایت لون اهات بصنو يفن فرحف (نل) امأو

 ہلا لات نأ a * نينكدع هي ئی "0ھ

 دور الاب افلا بص ظتیو :بصو ارجو باوج فرح ١ إز امأو

 اهدعب عقاولا عراضملا نوكي نأ :يناثلا باوج ا 222 يف (نذإ) نوكت نأ :لوألا

 وأ «(مسقلا) ريغ لصاف عراضملا نيبو اهنيب لصفي ال نأ دانا «لابقتسالا ىلع ًالاد
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 ىلع ینہم لصتم ريمض (ءاٰا)و ہرج فرح (ءابلا)و «ةقراف (فلالا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 يف هيلع تلخد امو (نأ)و ء(اوبھذت) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ءرجلا فرحب رج لحم يف رسكلا

 يف (يننزحي) هلمجو «(نزحي) لعاف (مكباهذ)ف (هب مکباهذ يننزحي) :ريدقتلاو ء(نزجی)۔ل لعاف عفر لحم

 .(نإ) ربخ عفر لح

 ىلع ىنبم ضام لعف (اوعجأ) :فطع فرح وأ لاحلا واو (واولا) :اهبارعإو ء١۱ :ةيآلا فسوی ةروس

 (فلالا)و ءلعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (واولا)و «ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا
 «نونلا فذح هبصن ةمالعو (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (هولعجي) ءبصنو ردصم فرح (نأ) «ةقراف

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءالا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (واولا)و
 نايحوبأ اذكو ء(٤٤۲ /۲) «فاشكلا» يف يرشخزلا لاق هيلع تلخد امو (نأ)و «هب لوعفم بصن لح

 نوكي نأ زوجي (اوعمجأو)] ٠١(: /؟) ءاقبلاوبأ لاقو .(اوعجأ) لوعفم :(70/7/0) «طيحملا رحبلا» يف

 لحم یف هيلع تلخد امو (نأ) نوكت نأ لمتحيو I دعا اَن رسم نوک قاز ناسا فا الام

 .(هلعج ىلع اوعجأو) :ريدقتلاو ءضفاخ ا عزنب بصن

 بوصنم عراضم , لعف (نمؤن) «لابقتساو بصنو يفن فرح (نل) :اهبارعإو . 6 :ةيآلا ءارسإلا ةروس

 (ماللا) ء(نحٹ) هريدقت نرجو حيف یھ لعاملاو وة ىلع ةرعاظلا دنيا دس عو ا7ع

 ناقلعتم رورجملاو راج او ہر ا فرح رج لح يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و ؛رج فرح
 .لعفلاب

 .اًدهع هب ددجف (اهعضاومو ةحتفلا) باب ین اہارعإ مدقت ٣٦
 عراضم لعف (اولانت) ءلابقتساو بصنو يفن فرح (نل) :اہارعإو .۹۲ :ةيآلا :نارمع لآ ةروس

 ىلع ىنبم لصتم ربمض (واولا)و ؛ةسمخلا ةلثمألا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو (نل)ب بوصنم

 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ربلا) «ةقراف (فلآلا)و ءلعاف عفر لحم يف نوكسلا
 حتف»و )١/ ۲۹١( ؟لمح ا ةيشاح» رظنا .بارعإلا نم اه لحم ال ةیفانثتسا (اولانت نل) ةلمجو «هرخآ ىلع

 .يناكوشلل )75/١( «ريدقلا

 نم مهنمو ء(۹/۲٦٦) "ب بكاوكلا”» رظنا .اهيلع داز هدانا فلا ةثالثلا هذه يف فالخ هيف :لوقأ ا

 ٦٦(. ں ص) “يو وارفکلا ةيش (۸۳۔ ۸۲ص ) “رطقلا حرش” رظنا .اهنم صقن



 ےس تحت ىلع A JET ۱۷۷ ے-
 ةيتحاس) :كناوخإ دحأ كل لوقي نأ :طورشلل ةيفوتسملا لاثمو ؛ةيفانلا 00 أ «(ءادنلا)

 الب ةلوصفملا لاثمو 0 (حَجْنت دنع ای نذإ) :لوقت نأ :ءادتلاب ةلوضفملا لاثمو 7 حجت

 EE رس ر 9 رس 00 وس اک راج ہا 8 57 ڈک

 كلمع بهذي ال هللاَو نذإ) :لوقت وأ < احس تب ا نذإ) :لوقت نأ ةا

 ا

 ةمضلا هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا نم ہدرجتل عوفرم عراضم لعف (دھتجا) «لابقتسا فرح (نيسلا) 00(

 رورح مسا (یسورد) رج فرح (ین) ءاانأ) ہریدقت ات وخو اس رش لعافلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 «ةبسانملا ةكرحجب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو (يف)ب

ح ف نوکسلا یلع یب لصتم رمص (ءايلا)و «فاضم (سورد)
 رورجملاو راجح او «فاضملاب رج ل

 .لعفلاب ناقلعتم

 ةحتفلا هبصن ةمالعو (نذإ)ب بوصنم عراضم لعف (حجتت) «بصنو ءازجو باوج فرح (نذإ) 8١

 .(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 واولاب رورحي 4ب مسقم (ةلالحلا ظفل) «رجو مسق فرح (واولا) ؛:١بصنو ءازجو باوج فرح (نذإ) سر

 فوذحخ لعفب ناقلعتم رورجملاو راجلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو
 :ہریدقت اًبوجو

 .اہارعإ مدقت (حجنت) «(مسقأ) وأ (فلحا)

 ءبصنت لع 5 مضلا ىلع قبم ىدانم (دمح) ادن فرح (اي) ؛:بصنو ءازجو باوج فرح (نذإ) )£

 .اہارعإ مدقت (حجنت)و «بارعإلا نم اه لحم ال ةيضارتعأ (دمح ای) ةلجو

 همصن ةمالعو (نذإ)لب بوصنم عراضم لعف (بیخ) ؛یفان ()ال) ءامصنو ءازجو باوج فرح (نذإ) تر

 (یعس) یایلا یلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (یعس) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 .فاضملاب رج لح ف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و :فاضم

 (لمع)و «ماللا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (لمع) «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 لعافلا نم لاح (اًعايض) فاضلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ریمض (فاكلا)و «فاضم

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 (نذإ) ىمستو) :(554/5؟) "بكاوكلا” 5 لدهأللا لاق :ابصئنو ءازجو باوج فرح عم ف ةدئاف

 ابنأ ريغ ؛ہرخآ وأ موشح وأ «هردص 2 تعقوأ ءاوس :رخآ مالك هب باجي مالك ف اھعوقول باوج فرح

 رظناو ها.(رخآ مالك نومضل ءازج هيف ىه ۶ نومضم نا (ءازج)و «هردص ف تعقو نإ الإ بصنت ال

 ءازح لا لجأ هب يتأملا مالکلا ین عقت اهنأ :يأ) ٠٦(: ص) يدماحلا لاقو .(٦٦ص) يدماحلا ةيشاح

 فرح :هلوق) :-اضيأ- لاقو ها.باوجلل ضحمتت دقو اًبلاغ ا تباث اذهو یش ىلع ةأفاكملاو ةلباقمل او

لک ف اه تباث اذهو یادتبالا ف عقت ای ءاًريدقت وأ ا اهيلع قباس مالكل :يأ (باوج
 ؛حضوم 

3 
 7 5 رگ ےن ہک ا را رک 0-09 ا

 «باوج فرح ۔الثم معن :مهوق يف داري ام الو ؛طرشلا باوج مهوف يف داری ام باوجح اب دارم ا سیلو



 ا جس سم عسسل حس سہہ ےس

 ےس اهعاونأو لاعفألا لحس

 ليلعتلا مال اهمدقتت نأ اهب بصنلا يف طرتشيو ؛بصنو ردصم فرحف ي ) امأو

 :ىلاعت هلوق وحن اريدقت ماللا هذه 21 و :یلاعت ا

 (نأ)ب بصنلا ناک اًريدقت الو اًظفل ماللا اهمدقتت مل اذإف € هود َنْوكي ال یک 3
 .ليلعت فرح اهسفن (يك) تناكو «ةرمضم

 هدعب ةرمضم (نأ) ةطساوب عراضملا لعفلا بصني يذلا وهو- يناثلا مسقلا امأو

 يف امهكارتشال ؛يك مالب فلؤملا اهنع رّبعو «ليلعتلا مال وهو «دحاو فرحف -

 نما ىلع ةلالدلا

 :هنأش لج هلوقو « رحلت اَمَو کد نم مدت ام لا كا رفحا ٭٭ :ىلاعت هلوق اهلاثمو

 "ينغملا» نمو ءاصخلم ها. را ا دارملا امنإو =
 اذإف لبقتسملا عراضملا لعفلا بصنت اهنأ :يأ :ةبصان ىنعمو :لوقأ .هظفلب ها.(يبويلقلاو هيلع يقوسدلاو
 ؟ىينغملا» رظنا ا رسم دل تكلا یا عہ فارغ فرح نذل نوکت طورشلا هذه رفاوتت مل

 ٦٦٤(. /۲) ؟بكاوكلا رظنا عضاوم ةثالث يف (نذإ) لمهتو 7١-4251 /۱) ماشہ نبال

 «ةيفان (ال) بصنو ردصم فرح (يك) «لیلعتو رج فرح (ماللا) :اهبارعإو .۳ :ةيآلا دیدح لا ةروس

 (واولا)و «ةسمخلا ةلثمألا نم هنآل نونلا فذح هبصن ةمالعو (يك)ب بوصنم عراضم لعف (اوسأت)

 ليوأت يف هيلع تلخد امو (يك)و «ةقراف (فلآلا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ریمض

 .مكاسأ مدعل :هريدقت رورج ردصم

 بوصنم عراضم لعف (نوكي) «ةيفان (ال) ءلیلعتو رج فرح (يك) :اہارعإو .۷ :ةيآلا رشح ا ةروس 00
 مسالا عفرت ؛:ةصقانلا (ناك) نم ةفرصتم (نوكي)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو (يك)ب

 ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم اهربخ (ةلود) ؛(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض اھم او «ربخلا بصنتو
 .(يك) ینرح ا لوصوملا ةلص األ بارعإلا نم اه لحم ال (ةلود نوكي) ةلمجو «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 "ريدقلا حتف” رظنا .ةمات (نوكت) نأ ىلع عفرلاب (ةلود)و «ةيقوفلا ءاتلان (نوكت) مهضعب أرق ة :ةدئاف

 .ىلاعت هللا هجر يناكوشلل )٥/۱۹۸(

 ىون نإف «ةينلا ىلإ عج -ار كلذ نأ :باوحلاف ؟ماللا هيف ردقت نأ نكميو الإ لاثم نم ام :تلق نإف

 ةرمضم (نأ)ب مج ناک ماللا ريدقت وني مل نإو «(يک)ب ابزضتم عراضملا لعفلا ناك ماللا ريدقت

 األ ةيليلعت ذئنيح تيمسو) :(١1ص) يوارفكلا لاق .ليلعتو رج فرح (يك) نوكتو «يک دعب اًبوجو
 ها.(اهلبق امل ةلع يهف ماللا ىنعمب

 سيلو- مسقلا مال يه :مهضعب لاقو «ليلعتو رج فرح (ماللا) :اهبارعإو .؟ :ةيآلا «حتفلا ةروس کر

 «ماللا وهو راج او «ماللا دعب اًراوج ةرمضم (نآ)ب بوصنم عراضم لعف (رفغی) -ينأيس ام حيحصب
 ںج فرح (ماللا) ء(انحتف)ب ناقلعتم ءلعفلاو ۃرمضلا (نأ) نم كبسنم ا ردصملا وهو رورجملاو

 تاعفلاب ناقلعتم رورجملاو راح او ءرجلا فرحب رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و



 ےہ ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا )5 رت

x 
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 AS 94-5 سرو ےس رے ےس یھ وس ںی بب

 ےگ ےہ A ۱ ءوروصعد وم ا ۱ م

 ١ ك تلقفلتمل ولنملاو نيقفلتملا هلل بزعيل

 -ابوجو ةرمضم (نآ) ةطساوب عراضملا لعفلا بصنی يذلا وهو- ثلاثلا مسقلا امأو

 نا

 0 7 (ناسک ات ےہ قيس تأ اهطبنااضو 3 لا مال :لوالا

 لوصوم مسا (ام) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ةلالجلا ظفل) ء(رفغی)

 (مدقت) :دئاعو ةلص ىلإ جاتحي لوصوملا مسالاو «(رفغي)ل هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو ء(وھ) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 مسا (بنذ) هرج فرح (نم) «(مدقت) يف رتتسملا ريمضلا وه دئاعلاو بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا

 ينبم لصتم ریمض (فاكلا)و «فاضم (بنذ) ءءابلا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (نم)ب رورح

 (واولا) «(مدقت) لعاف نم لاح فوذحم ناقلعتم رورجملاو راجلاو فاضلاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 ارخاق) يروم تب رضتلا اف 0 ىلع فوطعم لوصوم مسا (ام) «فطع فرح

 ال لوصوملا ةلص (رخات) ةلمجو «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 .(رخأت) يف رتتسملا ريمضلا دئاعلاو بارعالا نم اهل لحم

 دهان[ اه فن الو بكت ال (مسقلا مال) نإف...] )٥٤/٥(: «ريدقلا حتف” يف هللا هحر یناکوشلا لاق :ةدئاف

 “روذشلا” يف ۔هللا ےحر- ماشه نبا هلاق ام كيلإف .(انحتف)ب رورجملاو راجلا قلعت مل :تلق ناف

 لعجي مل هنكلو «تركذ امك وه :تلق .ةرفغملل ةلع ةكم حتف سيل :تلق نإف :هظفل اذهو :(٢٦۲۹ص)

 ىلإ ةيادهلاو ءةمعنلا مامتإو «ةرفغملا يهو. دلي ينلل ةعبرألا رومألا عامتجال ةلع لعج امنإو ءاه ةلع

 حتف نيح لصح -مالسلا هيلع- هل اهعامتجا نأ (ق) كش الو -زيزعلا رصالا لوضتعو ؛میقتسم ا طارصلا

 .هللا هحر سراف نبا مامإلل (۱۱۸-۱۱۹ص) "يبحاصلا» رظناو ها!.(هيلع ةكم - ىلاعت- هللا

 (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (بذعی) «ليلعتو رج فرح (ماللا) :اہارعإو .۷۳ :ةيآلا .بازحألا ةروس

 ناقلعتم رورجملاو راج او «ماللاب رورج هيلع تلخد امو (نأ) نم كبسنملا ردصملاو «ماللا دعب ةرمضم

 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ةلالجلا ظفل) «(انضرع)ب وأ (اهلمح)ب

 «فطع فرح (واولا) لاس ركذم عم هنآل ءايلا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (نيقفانملا)

 ةباين ةرسكلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو (نيقفانملا) ىلع فوطعم (تاقفانملا)

 .ماس ثنؤم عمج هنآل ةحتفلا نع

 اهلمحي مل هنآل ةروريصلا مال (بذعيل) يف ماللاو) ۲٥٢(: /۷) ؟"طيحملا رحبلا» يف نايحوبأ لاق :ةدئاف

 ها.(نمآ نم ىلع بوتيو «كرشأو قفان نم بذعي نأ ىلإ رمآلا لآف اھل هنكل :بذعی نال

 .ابوجو اهدعب ةرمضم (نأ)ب بصنلا نوكي مالا رد اذإ:(نك) دالا تس تن لب

 ها.(صاخلاب ماعلا ةيمست نم يغنلا وهو دحح ا اهتمزالمل دوحح ا مال تيمسو) )٦۷۸/۲(: لدهألا لاق

 ها.(راكنإلا قلطم ال هفرعت ام راکنإ :ةغل دححلا نال) :(۱۱۸ )١/ “ىهكافلا ىلع هتيشاح» يف سي لاقو

 ےبلقلاب فارتعالا دعب الإ دحجلا نوكي ال) )١١8/4(: ؟عئادبلا7 يف -هّللا هحر- ميقلا نبا مامٴإلا لاقو



 باب) يف «راكنإلا قلطم يف دوحح لا ظفل ءاهقفلا لامعتسا نسحي ال اذه ىلعو :لاق نأ ىلإ ...ناسللاو 2

 ها.(اًدحاج یمسی الف ءاقح نوكي دق ركنملا نأل «(اهريغو يواعدلا

 :هلوقب مهضعب اهمظن دقو )١(

 ضد“ ہتھ عی وا اناك ام اهلبق مال لکو
 خلا بصنیو مسالا عفري صقان ضام لعف (ناك) «ةيفان (ام) :اهبارعإو .4 :ةيآلا .نارمع لآ ةروس (۲)

 .دوحجلا مال (ماللا) تو ںی رس ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم (ناك) مسا (ةلالجلا ظفل)
 ةرمضملا (نأ) نم كبسنل | ردصملاو .دوحجلا مال دعب اًبوجو ة ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (رذي)
 بوصنم هب لوعفم "021 «(ناك) ربخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راح او «ماللاب رورج اهدعب امو
 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا (ام) ہرج فرح (ىلع) «ملاس ركذم عمج هنآل ءايلا هبصن ةمالعو لعفلاب

 نوكسلا ىلع ینبم لصفنم ريمض (نأ) «(رذي) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو رام او «رجلا فرحب رج لحم يف
 فرح (ىلع) ء عمجلل ةمالع (ميملا)و «بارعإلا نم هل , لحم ال باطخ فرح (ءاتلا)و ءأدتبم عفر لحم يف
 فوذحمب ناقلعتم رورجملاو را او ءرجلا فرحب رج لح يف رسكلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءام ا)و ءرج
 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ريخلاو أدتبملا ةلمجو جلع نورم نأ تونا ريد ادا بخ
 .(هيلع) يف (ءاها) دئاعلاو :بارعإلا

 هللا ناك ام :هريدقت فوذحم (ناك) ربخ] لا ےک وی ہہ ور
 ام) :ريدقتلا ریصیف (نأ)ب بصتنی ماللا دعب لعفلا نآل (رذیل) ربخلا نوکی ن و لورد لال ایر
 «ىلاعت هللا وه كرتلا سیلو «ىبعملا يف اهمسا وه (ناك) ربخو «(هيلع متنأ ام ىلع نینمؤم ا كرتيل هللا ناك
 ناك نإف ءبصتتنا دق اهدعب ام نآل فيعض اذهو «لعفلا وه ربخلاو «ةدئاز ماللا :نويفوكلا لاقو
 رمع نب ناميلس لاقو ها.[انركذ امل دسف نأب بصنلا ناك نإو «ةدئاز تسيلف اهسفن ماللاب بصنلا
 ههبشأ امو عضوملا اذه يف (ناك) ربخ يفو] :(۳۳۹ /۱) ؟نيلالحلا” ىلع هتيشاح يف لمحل اب روهشملا
 .هفعضل دت يتلا دلو تار لا ناو قوتك هنأ :نييرصبلا لوق وهو :امهدحأ :نالوق
 كرت اًديرم هللا ناك ام) :ريدقتلاو اديرم لوعفم وه (رذي) نإف .(رذي نآل اًديرم هللا ناك ام) :ريدقتلاو
 «(ناك) ربخ وه اهدعب لعفلا نأو «يفنلا ديكأتل ةدئاز (ماللا) نأ :نييفوكلا لوق :یناثلاو .(نينمؤملا
 رذي هللا ناك ام) :مهدنع ريدقتلاو «(ن 19 ا یف تر وس
 اہ بصنلا ناك نإف اللا هذه دعب دجو دق بصنلا ناب نييفوكلا بهذم ءاقبلاوبأ فعضو ء(نینمؤلا
 ليوأتب اهزيح يف امو 0ک ینعم ا “+03111 0 ٢ «ةدئاز تسيلف اهسفن
 يناعملا نم ىنعم وه يذلا ردصملا نوكي ن أ مزليف < ,ینعملا يف مسالا وه (ناك) باب يف ربخلاو ہردصم

 نال .عونممف .ةدئاز تسيلف -(اهسفن ماللاب)١ بصنلا ناك نإ :هلوق امأ .لاحم وهو اهمسا ىلع اًقداص
 ها.[(ةلماع يهو دازت رجلا فورح نأ ىرت الأ ةدايزلا عنمي ال لمعلا

 -.صقان ضام لعف (ناك) ةیفان (ام) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو .۳ :ةيآلا «لافنألا ةروس (۳)



 سک ذسلا ةفحتل ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ااا

 (١ز _ے مس ب

 ۲ ع مہ یی رے ہوکہ در حم و“ مس یک - 2 ںی مک 7

 اس بم. لو م کی هل یکی رل + :ہرکذ لج هلوق يناثلا لاثمو
 اهلبق ام نأ :ةياغلا ىنعمو «ليلعتلا وأ ةياغلا ديفي وهو (ىتح) :يناثلا فرخ او

 7 2 20 EES : 5 ۱ 1 )0( ہى

 نأ :ليلعتلا ىنعمو ء ٭ سوم انيلإ عجب ىح # :ىلاعت هلوق وحن ءاهدعب ام لوصحب رضقتني

EOLامون سک  ASتيل یک اك ازا فلتر سل  ) 

 ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اہ عوفرم (ناك) مسا (ةلالجلا ظفل) «ربخلا بصنيو مسالا عفري د

 دوحجلا مال دعب اًبوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (بذعي) ءدوحجلا مال (ماللا) ىرخآ

 ريمض (ءاما)و «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «ءابلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 امو (نأ) نم كبسنملا ردصملاو «عمجلل ةمالع (ميملا)و هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

رخ فوذحم ناقلعتم رورجملاو راجل او دوححج ا مالب رورجم اهدعب
 ءاقبلا يبأ مالك عجارو .(ناک) 

 .هركذ مدقتملا لمجلاو

 (0)ب موزجم عراضم لعف (نکی) «بلقو مزجو يفن فرح (م) :اہارعإو .۱۳۷ :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ()
 مسالا عفرت :ةصقانلا (ناک) نم ةفرصتم (نكي)و «نينكاسلا ءاقتلال كرحو نوكسلا همزج ةمالعو

 (ماللا) رخآ یلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم (نكي) مسا (ةلالحلا ظفل) سجا بصنتو

 هبصن ةمالعو «ةراجلا دوحجلا مال دعب اًبوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (رفغي) .دوحجلا مال

 ريمض (ءاملا)و ءرج فرح (ماللا) ء(وھ) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو رخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ؛عمجلل ةمالع (ميملا)و ؛ر ا فرح رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم

 مالب رورجم اهدعب امو ةرمضملا (نأ) نم كبسنملا ردصملاو هرج فرح (رفغيل) يف (ماللا)و «(رفغي)

 (ماللا)و «ةيفان (ال) فطع فرح (واولا) :(نکی) رخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو را او ہدوححلا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ءدوححلا مال دعب ابوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (يدهي) .دوحجلل

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو ءايلا ىلع ةرهاظلا

 ترو یدو نات ہہ لو اليس ؛عمجلل ةمالع (ميملا)و «(يدهي)ل لوأ هب لوعفم بصن لح

 لوصوملا ةلص اہل بارعإلا نم اه لحم ال (مهل رفغي) ةلمجو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو
| 

 يرح ا لوصوملا ةلص اہل -اضيأ- بارعإلا نم اهل لحم ال (مهيدهي) ةلمجو .(نأ) وهو ردقملا ينرحلا

 .(نآ) وھو

 ۔(٦٦ص) يوارفكلا ها.ليلعتلا مال ینعم وأ )ىلإ ) ىعمب ةراج نوكت نأ اهم بصنلا ف طرتشيو(*)

 ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (عجري) ءرجو ةياغ فرح (ىتح) :اهبارعإو .۹۱ :ةيآلا ہط ةروس(*)

 ىلع ينبم لصتم ريمض (ان) ءرج فرح (ىلإ) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ؛یتح دعب اًبوجو

 ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ىسوم) «لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ءرجلا فرح رج لحم يف نوكسلا

 نم اهل لحم ال (ىسوم انيلإ عجري) ةلمجو رذعتلا اهروهظ نم عنم فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر

 رورجم اهدعب امو ةرمضملا (نأ) نم كبسنملا ردصملاو ء(نأ) وهو فرح ا لوصوملا ةلص اهنأل بارعالا

 ء۶ عوجر ىتح) ريدقتلاو (ىتح)ب

 ةياغ فرح (ىتح) «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «نوكسلا ىلع ینبم رمأ لعف (رکاذ)(٤)



 بلط وأ ىفن باوج

 يف امهنم لک عقي نأ طرشب ءةیعمل ا واوو ٠ ةيببسلا ءاف :عبارلاو ثلاثلا نافرحلاو
1 

 نوا و ' دي أو ثوم مھل ىَصَعب ال لو :ىلاعت هلوق وحنف يفنلا امأ ؛

 «ضيضحتلا و ؛ضرصلاو ماھفتسالاو «يهنلاو 4 یاعدلاو 3 قلا انشأ ةينامثف بلطلا

 .ءاجرلاو «ينمتلاو

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو < :یتح دعب ابوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (حجنت) «رجو

 سک

 .(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ

 ٠ لاقو ها.(اهدعب امل اًببس اهلبق ام نوک اهب دصقي يتلا يهو) :(۸۲/۱) "بكاوكلا” ین لدهألا لاق (
 ردقم ردصم فطع :يأ :فطعلا عم دارملاو ءاهدعب اميف ببس اھلبق ام نأ ديفتف) :(٦٦ص) يدماحلا

 ها.(ةفطاعلاو ةیفانثتسالا جرخف -فرعتس امک- مهوتم ردصم ىلع

 نامز يف نيعقاو اهدعب امو اهلبق ام نوكيو (عم) ىنعم ديفت ىتلا يهو) ٦۸٤(: /۱) لدهألا لاق

 عومجمو ءاهدعب امل بحاصم اهلبق ام نأ ديفتف ةبحاصملا :يأ...) :(٦٦ص) يدماحلا لاقو ها.(دحاو

 ها.(ةيفانكتس الاو فطعلا درجمل يتلا اذهب جرخو «دحاو نمز يف هعم

 وج حرش” رظنا .(لعفلاب بلط وأ ضح يفن)ب بلطلاو يفنلا دييقت ىلوآلا ناك
 اح» لعفلاب بلطلا ینعم رظناو :(447-480 /؟) ؟بكاوكلا”و (۱۲۔-٤/۱۱) "ليقع نبا حرش'و
 وج :فرحب ناك ام لمشي (يفنلا)و ء(١۱۲ /۱) هانعمب يهكافلا ىلع (سي)و ؛(۳۱ص) “يعاجسلا

 ايضاح تو سر :وم یناشلاو «ةيثآلا ةيآلا لثم (لوالا)ف يفنلا هب اًدارم ًاليلقت ناك امو مسا وأ

 "حيرصتلا» رظنا (انثدحتف انيتأت املق) :وحن :عبارلاو ء(انثدحتف تآ ريغ تنا) :وحن :ثلاثلاو «(كملكيف

 .يرهزألل /)

 نم هدرجتل عوفرم تیس ںی راقت ف یر ةیفان (ال) :اہارعإو ۳٣. :ةيآلا ءرطاف ةروس
 ) يلق جب یت و و ری فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا

 راج او ؛عمجلل ةمالع (ميملا)و رخ ا فرحب رج لحم يف رسكلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاها)و هرج فرح

 اًبوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (اوتومي) «ةيببس (ءافلا) ء(یضقی)ل لعاف بئان رورجملاو

 ىلع ینبم لصتم ريمض (واولا)و ؛ةسمخلا ةلثمألا نم هنآل نونلا فذح هبصن ةمالعو ؛«ةيببسلا ءاف دعب
 لوصوملا ةلص اہنٌال بارعإلا نم امل لح ال (اوتومي) ةلمجر «ةقراف (فلآلا)و ءلعاف عفر لحم يف نوكسلا
 .ةرمضملا (نأ) وهو ینرح ا

 ىلع بوصنم وه اوتوميف :یلاعت هلوق) 7٠١(: /۲) *نمرلا هب نم ام ءالمإ” هباتك يف ءاقبلاوبأ لاق
 :(587/5) ؟هريسفت” يف دوعسلاوبأ لاقو ها.(لعافلا ماقم موقي نأ زوجي (مهيلع)و «يفنلا باوج
 ىا.[ چ دَ مک نوي او لہ :ىلاعت هلوقك (ىضقي) ىلع اًفطع (نوتوميف) ئرقو (نأ) رامضإب هبصنو]
 ىسيع أرقو «يفنلل اًباوج بصنلاب (اوتوميف) روھمح ا أرق] ۳٥٣(: /5) *ریدقلا حتف” يف يناكوشلا لاقو

 ةءارق يه :ةيطع نبا لاقو ء(یضقی) ىلع فطعلا ىلع :ينزاملا لاق «نونلا تابثإب نسحلاو رمع نب

 .هظفلب ها .[ چ تدني مه نوي الع و :ہ لوقك يه لب فيعضتلا اذهل هجو الو .ةفيعض



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ا ام

 تلک اکا ا لو وک ءهنود وه نمل ميظعلا نما بلطلا 0 7 9
3 2 

 yy ال رسما 7 نرخ يبغا و
 َ وو ر

 َكَسوُرُذ تظفخ لَم) :وحنف ماهفتسالا امأو . كلتا عيضَيو) تک

 انک 5 لا اا ا عشق بار قل کا تاک ا سام

 عراضم لعف (حجنت) «ةيببسلا ءاف (ءافلا) «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ریمض لعافلاو ءرمأ لعف (ركاذ) )١(

 ريمض لعافلاو ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «ةيببسلا ءاف دعب اًبوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم

 عراضم لعف (حجنت) «ةيعملا واو (واولا) «عيونتلا ديفي فطع فرح (وأ) ««تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم

 ريمض لعافلاو ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «ةيعملا واو دعب اًبوجو ةرمضم (نآ)ب بوصنم
 .يفرحلا لوصوملا ةلص األ بارعإلا نم ال لحم ال (حجنت) ةلمجو «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم

 لاقيو «فوذحملا ءادنلا فرح نع ضوع (ميملا)و «بصن لح يف مضلا ىلع ینبم ىدانم (ةلالحلا ظفل) )٢(

 ريمض لعافلاو ءايلا وهو ةلعلا فرح فذح ىلع ینبم ءاعد وهو رمأ لعف (دها) «ميظعتلل ميملا :اهيف

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم

 ةيببسلا ءاف دعب اًبوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (لمعأ) «ةيببسلا ءاف (ءافلا) «هب لوعفم

 هب لوعفم (ريخلا) «(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 واو (واولا) «عيونتلا ديفي فطع فرح (وأ) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم

 اتر جو رکش نسمع لعاقلاو ل اواو دقي ان رک وف رشق ( نأ)ب بوصنم عراضم لعف (لمعأ) ةیعلا

 (ريخلا لمعأ) ةلجو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ريخلا) «(انأ) هريدقت

 .بارعإلا نم امل لحم ال فرح ا لوصوملا ةلص

 ؛ہرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو «ةيهانلا (ال)ب موزجم عراضم لعف (بعلت) ةمزاج ةيهان (ال) (۳)

 (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (عيضي) «ةيببسلا ءاف (ءافلا) «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض هلعافو

 «ماللا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (لمأ) «ةيببسلا ءاف دعب اًبوجو ةرمضم

 ديفي فطع فرح (وأ) فاضلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (لما)

 يف لاقي مث .ةيعملا واو دعب اًبوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (عيضي) ةیعملل (واولا) «عيونتلا

 یھت ا عيضي) ةلمجو ؛بارعاإلا نم ىلوألا يف ليق ام ةلمح ا ةيقب

 .بارعإلا

 بوصنم هب لوعفم (سورد) «لعافو لعف (تظفح) بارعإلا نم هل لحم ال م ماھفتسا فرح (له) )٤(

 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاکلا)و ؛فاضم (سورد) :نیسلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ءابوجو ةيببسلا ءاف دعب ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (عمسأ) «ةيبيسلل (ءافلا) ءفاضملاب رج لحم

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ا «(انأ) هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو

 رورجملاو ر رام او ءرجلا فرح رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ل یھ سس تاكل رو دہ ھی

 ت عراضم لعف (عمسأ) «ةيعملا واو (وا ولا) «عيونتلا ديفي فطع فرح (وأ) ) «(عمسأ) لعفلاب ناقلعتم

¢ 
 دس



 27پ تے وے ناض 00009060 ےس ری سرک
 الم) :وحن ءجاعزإو ندع رف 3 اطلا :وهف طے ڈالا او .' (َكَمِركُتَو) و (َكَمِرَكْت

 لیحتسم لا بلط :وهف ینمتلا امأو .'(كوْبآ كركشيو) :وأ «(كوبأ َكَرْكْشَيَف َكَبِجاَو تيأ
 :رعاشلا لوق وحن «رسع هيف ام وأ

 5 ملک کل ینا ام حد درع اَهَمظئاَ يل واک ا

 لوعفم (اھڑو ءاانأ) هريدقت انوجو رتتسم ريمض لعافلاو «ةيعم لا وأو دعب اًبوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم

1) 

 3 پیا

 لهم

 ر

 بارعإلا نم امل لح ال (كل اهعمسأ) ةلمجو «لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (كل) «هب

 ا لعف (روزت) «بارعإلا نم هل لحم ال ضرع فرح (الأ)

 لصتم ريمض (ان)و «(تنأ) ہریدقت اًبوجو رتتسم ربمض لعافلاو ءارلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (مركن) «ةيببسلا ءاف (ءافلا) «هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم

 ینبم لصتم ريمض (فاكلا) ء(نحن) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «ةيببسلا ءاف دعب اًبوجو ةرمضم

 ةلمجو ءاہارعإ مدقت (كمركن) ةیعملل (واولا) ءفطع فرح (وأ) هب لوعفم بصن لح یف حتفلا ىلع
 تاعا اه نع ال یا نص وا گز

 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (بجاو) ءلعافو لعف (تیدأ) ء «ضيضحت فرح (اله)

 (ءافلا) :فاضلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض د (فاكلا)و «فاضم (بجاو) یءابلا ىلع

 ةحتفلا هبصن ةمالعو «ةيببسلا ءاف دعب اًبوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (ركشي) «ةيببسلل
 عوفرم لعاف (وبأ) «هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «ءارلا ىلع ةرهاظلا

 لصتم ریمض (فاكلا)و «فاضم (وبأ)و «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو لعفلاب

 بوصنم عراضم لعف (ركشي) «ةيعملل (واولا) «فطع فرح (وأ) «فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 هيب لوعفم (فاكلا)و ءارلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «ةيعملا واو دعب ابوجو ةرمضم (نأ)ب

 .بارعإلا نم اھ لحم ال یفرح ا لوصوملا ةلص (كوبأ كركشي) ةلمجو «لعاف (كوبأ)
 ۔ہللا ےجر۔ يهذلا مامإلل ؟ءالبنلا مالعأ ري مس” يفامك يلع نب ةرامع وه تيبلا اذه لئاق

 وفا ضرب تالا يه ارا نم بصنو يت فرح (تيل) :هبارعإو )۲۰/ ٥۹7-۹۲(

 عراضم لعف (وندت) هرخآ ىلع ةر رهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم (تیل) مسا (بکاوکلا)

 تر ہرا ےس و یحیی ھی ےہ

 (ماللا) > (تیل) ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمح او «(يه) هريدقت اا ترس ريمض هلعافو

 ناقلعتم رورجملاو را او ءرجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءايلا)و «رج فرح

 ةيببسلا ءاف دعب اًبوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (مظنأ) «ةيببسلا ءاف (ءافلا) «(وندت) لعفلاب
 لصتم ريمض (اه)و ء(انأ) هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو میم ا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ةمالعو بوصنم (مظنأ)ل يناث هب لوعفم (دوقع) ء(مظنأ)ل هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم

 هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (حدم)و «فاضم (دوقع)و «هرخأ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن
 بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (ىضرأ) «ةيفان (ام) «ةيليلعت (ءافلا) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا

 ۃ:ریمض لعافلاو «رذعتلا اهروهظ نم عنم ةروصقملا فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو



 ضس

 'ے ارو تر جج

 رج لحم يف مضلا ىلع ىنبم لصتم ربمض (فاكلا)و تم تو رو رب
 بوصن هب لوعفم (يملك) .عمجلل ةمالع (ميملا)و ««ىضرأ)ب ناقلعتم م رورجملاو رام او ءرجلا فرحب
 «ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو لعفلاب
 ةلص (اهمظنأ) ةلجو ءفاضم اب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و «فاضم (ملك)و

 .بارعإلا نم اه لح ال يفرحلا لوصوملا
 رمأ بلط هيف يذلا ىنمتلا ىلع (تيل) تلد ثيح (وندت بکاوکلا تيل) :هلوق يف هب ليثمتلا

 عراضملا لعفلا بصن وهو رخآ ليثمت كانهو «سانلا نم بكاوكلا وند ةداعلا ف ليحتسي ذإ «ليحتسم

 .ةيببسلا ءاف دعب ابوجو ةرمضم (نأ)ب

 ىنمت فرح (تیلر (ةيبنت فرح :لاقيو :حاتفتسا فرح (YÎ) :هبارعإو «ةيهاتعلاوبأ تيبلا اذه لئاق (١)

 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم (تیل) مسا (بابشلا) ؛ربخ لا عفريو مسالا بصني «بصنو
 رتٹسم ريمض هلعافو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف (دوعي) «هرخآ ىلع
 بوصنم نامز فرظ (اًموي) ؛«(تيل) ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ء(وه) هريدقت اڑاوج
 لعف (ربخأ) «ةيببسلل (ءافلا) ء(دوعی)_ب قلعتم هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع
 (انأ) هريدقت اًيوجو رتتسم ريمض لعافلاو ءةيببسلا ءاف دعب اًبوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم

 مسا (ام) ءرج فرح (ءابلا) ٠ .(ريخأ)ل هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاش )و

 نضام لغف (لعف) ءلعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ؛رج ا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لوصوم

 ت ف ا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (بيشملا) «حتفلا ىلع ينبم
 زوجیو ء«(بيشملا هلعف) :هريدقت فوذح دئاعلاو «بارعإلا نم اه لحم ال لوصوم ا ةلص لعافلاو لعفلا

 هريخأف) :ريدقتلاو ء(ءابلا)ب رورجم اهدعب امو (ام) نم كبسنملا ردصملاو :لوقنف «ةيردصم (ام) برعُت نأ

 .بارعإلا نم اه لحم ال يفرحلا لوصوملا ةلص (هربخأ) ةلمجو ء(بیشم ا لعفب

 «ليحتسم رمأ بلط هيف يذلا ینمتلا ىلع (تیل) تلد ثيح (دوعي بابشلا تيل) :هلوق يف هب ليثمتلا

 عراضملا لعفلا بصن وهو رخآ لیثق كانهو ءاّبيش هسأر لعتشا نم ىلع بابشلا مايأ دوعت نأ ليحتسي ذإ

 .ةيببسلا ءاف دعب ابوجو ةرمضم (نأ)ب

 ینبم لصتم ريمض (ءايلا)و ہرج فرح (ماللا) ,ربخلا عفريو مسالا بصني ءبصنو ينمت فرح (تيل)

 (ًالام) مدقم (تيل) ربخ فوذحمب ن ناقلعتم رورجملاو راجلاو ہر ا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 عراضم لعف (جحأ) ةيببس (ءافلا) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم رخؤم اهمسا

 فرح (نم) «(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «ةيبيسلا ءاف دعب ابوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم
 لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجح او ہرح ا فرحب رج رح ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءاٰ ا)و «رج

 ا 1 رملا ةلص (جحأ) ةلمجو ء(جحا)
 .بارعإلا نم اه لحم ال قرخلا وص
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 دحاو تيب يف واولاو ءافلا قبست يتلا ةعستلا ءايشألا هذه ءاملعلا ضعب عمج دقو

 ور

 مهّضَحل «ضرغاو ءلّسو ناو ٌعذاو م
 المك دق ءيفَنلا َكاَذَك «ٌجْراو نمت

 اهنم ءاجرلا ربتعي مل هنآل ؛ "ةينامث اأ فلؤملا ركذ دقو

 ان7 يعم زا ال قمع نوک و تلاش يف ةةظوتشيو رات بالا وس

 ء"املْسَی وأ رفاکلا َنلثَقَأل) :وحن ةعفد يضقني اهدعب ام نوكي نأ :ىلوألا طباضو

 راسا دے یو ے ا طاع

 هيك تنك فشل یک اھ دار تارک مك

 (لعل) مسا (ةلالجلا ظفل) خلا عفريو مسالا بصني (نإ) تاوخأ نم بصنو يج رت فرح (لعل) (١)

 بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (يفشي) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم

 ريمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و ءلقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاج او

 ء(وه) هريدقت اڑاوج رتتسم ريمض (يفشي) لعافو «هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم

 (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (روزأ) «ةيببس (ءافلا) «(لعل) ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو

 ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «(انأ) هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو «ةيببسلا ءاف دعب اًبوجو ةرمضم
 ۱ .بارعإلا نم اھ لحم ال یفرح لا لوصوملا ةلص (كروزأ) ةلمجو «هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

(Oملعأ هللاو -هّللا ہحر- حراشلا نم مهو وأ ءرخآ باتك يف هلعل . 

 هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف (نلتقأ) «(هللاو) :هريدقت فوذحم مسق باوج يف ةعقاو (ماللا) ()

 ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو «بارعإلا نم هل لح ال فرح (ةليقثلا ديكوتلا نون)و «ةليقثلا دیکوتلا نونب
 نلتقأل) ةلجو ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (رفاكلا) «(انأ) هريدقت

 لعف (ملسی) ءالإ ىنعب فطع فرح (وأ) ؛مسقلا باوج يف ةعقاو اهنأل بارعإلا نم امل لحم ال (رفاکلا

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «(الإ) ىنعمب يتلا (وأ) دعب اًبوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم

 الوؤم اًردصم ةفطاع (وأ)و) :(٦٦ص) يوارفكلا لاق .(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ

 -اًضيأ- يوارفكلا لاقو هها.(هنم مالسإ وأ رفاکلل لتق ينم نعقيل :ريدقتلاو ءردقم ردصم ىلع

 ها.(ةدحاو ةعفد لصحي مالسإلاو) :(٦٦ص)

 نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف (نلهستسأ) :فوذح مسق باوج يف ةعقاو (ماللا) :هبارعإو (؛)

 داًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «بارعإلا نم هل لحم ال فرح (ةليقثلا ديكوتلا نون)و «ةليقثلا ديكوتلا



 ےس ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا 11 ہم

 :عراضم لعف امهنم ةدحاو لك يف نیتلمجب ةيتآلا لمجلا نم ةلمج لك نع بجأ ١-

 ؟ليلخ نكسي نیا (ه) ؟كناوخإ نع كرخؤي يذلا ام ()

 ؟ةلطعلا موي يضقت هزنتم يأ يف (و) ؟اذغ رفاست له (ب)

 ؟كيلع قفني يذلا نم (ز) ؟ةركاذملا تدرأ اذإ عنصت فيك (ج)

 ؟موي لك ةركاذملا يف اهيضقت ةعاس مك (ح) ؟بحت ةمعطآلا يأ (د)

 بارعإلا نم هعضوم نيب مث ءاعراضم ًالعف ةيلاخلا نكامألا نم ناكم لك يف عض -۲

 :هبارعإ ةمالعو

 .هزنتملا ىلإ يعم ...يكل امكترز (و) .كدجأ ملف ...سمأ تئج ()

 .بجاولا ...ءالؤه متنأ اه (ز) جوا قرس اب

 .مكلامعأ ...یح نيصلخم نونوكت ال (ح) ...هنأل اْیلع تببحأ (ج)

 .هبجاو يف رصقي الف هسفن ...دارأ نم (ط) .دغ ىلإ مويلا لمع ...نل (د)

RO EEREنأ يلع زعي (ي) ... 

 ءمسقلا باوج يف ةعقاو اهنأل بارعإلا نم امن لحم ال لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «(انأ) هريدقت

 «ىلإ نعم فطع فرح (وأ) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (بعصلا)

 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «ىلإ ىنعمب يتلا وأ دعب ابوجو ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (كردا)

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ىنملا) «(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ریمض لعافلاو ہہرخآ ىلع
 ىلع ينبم ضام لعف (داقنا) «ةيفان (ام) «ةيليلعت (ءافلا) رذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا

 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (لامآلا) «بارعإلا نم هل لحم ال فرح ثينأتلا ءات (ءاتلا)و «حتفلا

 ناقلعتم رورجمو راج (رباصل) «بارعإلا نم هل لحم ال ءانثتسا فرح (الإ) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 :ريدقتلا نوكيف ءردقم ردصم ىلع ًالوؤم اًردصم ةفطاع (وأ) نأ يوارفكلا نع مدقتو .(داقنا) لعفلاب

 .ىنملل كرادإ وأ بعصلل لاهستسا ينم نعقيل

 وه ربتعملا نأ :باوجلاف ؟اهرهظن نأ عيطتسن نحن اهو ءابوجو رمضت :اولاق اذال :لئاق لوقي دق :هيبنت

 ال يذلا مسالا نوَ نأ عيطتسنف «ةميقتسم ريغ انتتسلا تحبصأ دقف نحن امآو «برعلا نم عامسلا

 امم ءامهريغو ةيعملا واوو «ةيببسلا ءاف دعب (نأ) رهظن نأ عيطتسن اذكو .فرصلا نم عونمم هنأ عم فرصني

 هدعب نأ رمضي امو) :باطح ا لوق دعب (107/1) «بكاوكلا» يف لدهألا لاق .اًبوجو هيف رمضت اهنإ ليق

 ها.(اهراهظإ عانتمال كلذو) :هظفل ام (اًبوجو



 ےہ ۳۱ اهعاونأو لاعفألا ااا راجل

 هلا اقر قدم ف کارا لعل انوا ےک سلا رسا ان

 +تعللا:ا وک ثا (ںس] .باقعلا نم ءيسملا ...نل (ل)

 نا گنگ کان لول( ےک كلمط ف ربات (ه)

 خلا
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 :ةلئسأ

 امو ؟(نل) ىنعم امو ؟(نأ) ىنعم ام ؟اهسفنب عراضملا بصنت يتلا تاودآلا يه ام

 ؟(يك) دعبو (نذإ) دعب عراضملا بصنل طرتشي يذلا ام ؟(يك) ینعم امو ؟(نذإ) ینعم

 (نأ) بصنت ىتم ؟عراضملاو ةبصانلا (نذإ) نيب اہ لصفلا رضي ال يتلا ءايشآألا يه ام

 ىنعم ام ؟دوحجلا مال طباض ام ؟اًبوجو ةرمضم (نأ) بصنت یتمو ؟اًراوج ةرمضم

 ؟ةيعملا واو وأ ةيببسلا ءاف اهنم دحاو قبسي نأ بجي يتلا ءايشألا يه ام ؟ةبصانلا (ىتح)

 .هركذت ام لكل لم

 عراصملا مزاوج
 ا او ےس 0 اتار لو اھ 0 يهر ةَيِناَمَت 00 :لاق

2 
 میا یم رس قرص رس

 ا رعشلا ن داو OT و
2 

 مسقنت تاودآلا هذهو EEE عراضملا لعفلا مزجت يتلا تاودألا : لوقأو

 :نيمسق ىلإ

 .نيلعف مزجي :يناثلا مسقلاو ءاّدحاو ًالعف مزجي :لوآلا مسقلا

 (ال)و ءاعدلاو رمألا مالو الأو لاو ءاملو ءم :يهو «فرحأ ةتسف لوألا مسقلا ام

 .حرشلا ف قأتسو «(نَم) تطقس ()

 ةينامثلا ىلع هتدايزل ء(1) ىلع اًفوطعم سیلو «مزاوجلا ىلع فوطعم (اذإ)] :(۷۳ص) يوارفكلا لاق (*)
 ها[ شع



 ےس ةّينسلاةفحتلا ىلع ةیبھذلا للحلا_ ٠٦ مے
 :ةاحعنلا عامجإب فورح اهلكو .ءاعدلاو نىهنلا ف

 ١ ر٣ ےس ر 7 السم ےہ 0 5 0 ۰ ٭ھ ےہ 7
 5ٌ 'اورنک َنِزا تا e :ىلاعت هلوق وج «بلقو مرو یھمن فرحف 000 امأ

 . أوت مل لق *© :هناحبس هلوقو
A4 7 4 
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 ًاوفوذي امل #4 :ی اعت هلوق وحن «بلقلاو مزح او يفنلا يف (م) لثم فرحف (ا) امأو
 اک ر بارع

+ 

 كل حرش ملأ # :ىلاعت هلوق وحن « ”ريرقتلا ةزمه هيلع تديز (1) وهف (مأ) امأو
 ےک مم کس ےس

 نیت 7 ےک وار

5 

 ةمالعو (م)_ب موزجم عراضم لعف (نكي) «بلق مزجو يفن فرح (م) :اهارعإو ١. :ةيآلا «ةنيبلا ةروس (1)
 عفرت «.ةصقانلا (ناك) نم ةفرصتم (نکی)و «نينكاسلا ءاقتلال كرح هنكلو «نونلا ىلع نوكسلا همزج

 لوصوملا مسالاو ؛(نكي) مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا (نيذلا) ربخلا بصنتو مسالا
 لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «ةقراف (فلآلا)و ءلعافو لعف (اورفك) دئاعو ةلص ىلإ جاتحب

 ةيآلا يف (نیکفنم) «ةصقانلا (ناك) نم ةفرصتملا (نكي) ربخو واولا دئاعلاو .بارعإلا نم اه لحم ال
 .ملاس ركذم عج هنآل ءايلا هبصن ةمالعو (نكي)ب بوصنم

 انيوجو ےس ریض:ےتكفاقو ةةوكسلا ٰیلع یم رثآ لعف (لق) :اهارغإو : +١ 1ةيآلا تارجخا ةروس 9
 فذح همزج ةمالعو (م)ب موزجم عراضم لعف (اونمؤت) ءبلقو مزجو يفن فرح () ««تنأ) هريدقت
 (فلآلا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (واولا)و ؛ةسمخلا ةلثمألا نم هنآل نونلا

 .لوقلا لوقم بصن لحم يف (اونمؤت مل) ةلمجو «ةقراف
 حرش”و (1١١-4١١9ص) ؟ ىدنلا رطق حرش” يف تئش نإ اهرظنا .(0)و (ال) نيب قورف كانهو (۳

 .(35ص) “يدماحلا ةيشاح»و «يرهزألل ۲٢١۷( /۲) "حيرصتلا”و (۷۔٤/٥) ؟ينومشألا

 (امل)ب موزجم عراضم لعف (اوقوذی) «بلقو مزجو يفن فرح (ا0) :اهبارعإو .۸ :ةيآلا ٤ص ةروس )٤(

 لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (واولا)و ءةسمح ا ةلثمألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو

 ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (باذع) «ةقراف (فلألا)و ءلعاف عفر
 ىلع ينبم لصتم ريمض ةفوذحملا (ءايلا)و :فاضم (باذع) .(يباذع) اهلصأ ذإ ةفوذحملا ملكتملا
 ملكتملا ءايل فاضم «يباذعو) :(۳۸۲ /۷) ؟طيحملا رحبلا” يف نايحوبأ لاق .فاضملاب رج لحم يف نوكسلا

 ها.(نمركأو نناهأ :هلوقك لصاوفلا يف اًريثك فذحتو «تفذحو

 فرح دعب اى رارقإلا ىلع بطاخملا لح وه) :(۷٦ص) “ياورفكلا ىلع هتيشاح» یف يدماحلا لاق )٥(

 .هظفلب ها.(يبويلق ھا .(ىلب)ب الإ باجي الو «هيلإ ماهفتسالا نع تجرخ ةزمهلاف ءانه 0 وهو يفنلا

 عراضم لعف (حرشن) «بلقو مزجو يفن فرح (4) «ريرقتلل (ةزمهلا) :اہارعإو ١. :ةيآلا «حرشلا ةروس )٦(

 -.(نحن) هريدقت اًبوجو رتتسم ریمض لعافلاو «هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (م)ب موزج



 ےہ ۳۹۰۰۰۰ اھعاوناولاعفلا رح
 ٠ (َكْيَلِإ نسخأ اّمَلآ) :وحن «ةزمهلا هيلع تديز (ال) وهف (املأ) امأو

 دصقي ءاعدلاو رمآلا نم لكو ءاعدلاو رمألل ينأت اأ فلؤملا ركذ دقف (ماللا) امأو
 .ىفدألل ىلعألا نم نوكي رمألا نأ امهنيب قرفلاو ءامزاج اًبلط لعفلا لوصح بلط هب

 لا نا BE يف امك

 00 كير اع ٍضْقَِل ا :ىلاعت هلوق وحن «ىلعألل ىندألا نم نوكيف ءاعدلا امأو

 هب دصقي امھنم لكو ءاعدلاو يهنلل يتأت اهنأ فلؤملا رکذ دقف(ال) امأو

 یا نيم كونك انآ تی ےہ سج

 ف أوُنْمَت لپ © وک اسیر اوُلوَُت :ے ھو کک فش ال8 : ون قدالل

 رورجملاو راج او رح ا فرح رج لح يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ریمض (فاکلا)و ہرج فرح (ماللا) =

 (ردص) ءارلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ردص) م لعفلاب ناقلعتم

 .فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم

 همزج ةمالعو (املاب موزجم عراضم لعف (نسحأ) «بلقو مزجو يفن فرح (ال) ءريرقتلل (ةزمهلا) ۷
 (فاكلا)و ءرج فرح (ىلإ) «(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا

 .لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او رح ا فرحب رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض
 هللاب نمؤي ناك نم) :هلوأو ءاعوفرم هيلع قفتملا -هنع هللا ىضر- ةريره يبأ ثيدح نم ةعطق لاث ا اذه ۳

 موزجم عراضم لعف (لقي) ءرمآلا مال (ماللا) طرشلا باوج يف ةعقاو (ءافلا) :هبارعإو .«رخآلا مويلاو
 نم ةلمح او ء(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ریمض لعافلاو «هرخآ ىلع نوکسلا همزج ةمالعو «رمألا مالب

 ًالوق لقيلف) :ريدقتلاو فوذحم ردصمل ةفص (اًريخ) ؛هؤازجو طرشلا باوج مزج لحم يف لعافلاو لعفلا
 .(لقيل) بارعإك (تمصيل) بارعإو «فطع فرح (وأ) ؛برقأ لوآلاو :«(لقي)ل هب لوعفم وأ «(اًريخ

 ءاعدلا مالب موزجم عراضم لعف (ضعقی) .ءاعدلا مال (ماللا) :اهارعإو .۷۷ :ةيآلا :فرخزلا ةروس 000

 ريمض (ان) ؛رج فرح (ىلع) ءاهيلع ليلد اهلبق ةرسكلاو «ءايلا وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو

 عوفرم لعاف (بر) «لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ؛رج ا فرح رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و :فاضم (بر) ءءابلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب
 :فاضلاب رج لح ف

 ةمالعو «ةيهانلا (ال)ب موزجم عراضم لعف (فخت) ءةمزاج ةيهان (ال) :اہارعإو ٠١. :ةيآلا ءلمنلا ةروس ©

 .(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج
 «ةيهانلا (ال)ب موزجم عراضم لعف (اولوقت) «ةمزاج ةيهان (ال) :امارعإو ٠١. 4 :ةيآلا ءةرقبلا ةروس )

 لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (واولا)و ؛ د رو 0

 لیلد اهلبق ةرسكلاو «ءايلا وهو ةلعلا فرح فذح ىلع ینبم رمأ لعف (عار) «ةقراف (فلالا)و «لعاف عفر

 -بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ان)و «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو ءاهيلع



 نيني ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ا٣ا رجس

 تے بم د ۱ ۱ د س
 يي انذِخاؤت ال انب © :وض یلعألل ىفدألا نم نوكيف ءاعدلا امأو ٠ # مکنید
 يب اك اع لمحت الو )ب 5 :هناش لج هلوقو

 امهيناثو ءهطرشلا لعف امهوأ ىمسيو ء“نیلعف مزجي ام وهو- يناثلا مسقلا امأو

 :عاونأ ةعبرأ ىلع وهف -هءازجو طرشلا باوج

 ىلع فرح :ثلاثلا عونلاو «قافتاب مسا :يناثلا عونلاو «قافتاب فرح :لوآلا عونلا

 .حصأألا ىلع مسا : ج7 عونلاو «حصألا

 مزاج طرش فرح :نإف (ْحَّجْنَت زکاذُت نِإ) :وحن هدحو (نإ) :وهف لوألا عونلا امأ

 لعف :(ركاذت) .هؤازجو هباوج يناثلاو كولا لعف لوألا :نيلعف مزجي «ةاحنلا قافتاب

 اًبوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .نوكسلا همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم

 (اًنعار) اًذاش ئرق (اولوقت)ب بصن ةلمح ا عضومو رم أ لعف انعار) )۵٥/١(: ءاقبلاوبأ لاق 211

 .فوذح ردصمل ةفص هنأ :ينعي ها.(اًعار ًالوق اولوقت ال :يأ «نيونتلاب
 مسا (نيد) «رج فرح (يف) .ةمدقتملا (اولوقت ال) بارعإك (اولغت ال) بارعإو .۱۷ :ةيآلا ءاسنلا ةروس (1)

 ىنبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (نيد) «نونلا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (یئ)ب رورحج

 ۱ .عمجلل ةمالع (ميملا)و ؛لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ءفاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع
 بوصنم وهو (انہرای) :ريدقتلاو فوذح ءادن فرح ىدانم (بر) :اهبارعإو .585 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 ىلع ىنبم لصتم ريمض (ان)و ءفاضم (بر) یابلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضم هنأل
 ةمالعو «ةيئاعدلا (ال)ب موزجم عراضم لعف (ذخاؤت) ةمزاج ةيئاعد (ال) ءفاضملاب رج لحم يف نوكسلا

 ينبم لصتم ريمض (ان)و «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ریمض لعافلاو ؛لاذلا ىلع رهاظلا نوكسلا همزج
 «يمنلا هظفل) :(۱۲۲/۱) *نآرقلا لکشم بارعإ” يف ىسيقلا لاق .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 ۱ فلا و

 لعف (لمحت) ءةمزاج ةيئاعد (ال) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو ۲۸١. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (٭

 اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو ةیئاعدلا (ال)ب موزجم عراضم

 راج او ءرجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ان) ہرج فرح (ىلع) «(تنأ) هريدقت

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ارصإ) «لعفلاب ناقلعتم رورجملاو
 ىلع لوخدلاب ةصتخم ةيهانلا (ال) نأ :اهنمو «قورف امهنيب «ةيفانلا (ال)و ءةمزاحلا ةيهانلا (ال) :ةدئاف

 اذإو تما لاعفألا ىلع لخدت يهف ةيفانلا (ال) امأو «هتمزج هيلع تلخد اذإو طقف عراضملا لعفلا

 .رابخإلا ىلع لدت (ةيفانلا)و .بلطلا ىلع لدت ةيهانلا (ال)و مزجت ال لاعفألا ىلع تلخد

 ب ...اَأَتاَمَهَم لاکو 99 :وحم ,ةلمجو اًدحاو ًالعف مزجي دقف الإو ابلاغ :يأ) :(٦٦ص) يدماحلا لاق
 ها.(ةيآلا

 رپ

 ex رم



 همزج ةمالعو «نإب موزجم «هؤازجو طرشلا باوج عراضم لعف (حجنت)و «تنأ هريدقت

 «يأو امو رم .یيھو ىامسأ ةعستف تف -مسا هنأ ىلع قئفتملا وهو- :یناثلا عونلا امأو

 اگست کرا آ کوا ہرا رب یکر

 :لاعتلرو "(ْحَجْنَی رکاذْي نم)و '' ار یر رن مرکی ْنَم) :كلوق (نَم) لاثمف

 7 هرب e ورد نت لمعي ف 0

 يف نوكسلا ىلع ينبم «هؤازجو هباوج یناثلاو :طرشلا لعف لوألا :نيلعف مزج مزاج طرش مسا (نم) ان

 ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (نم)ب موزجم طرشلا لعف وهو عراضم لعف (مركي) ءأدتبم عفر لحم

 بوصنم هب لوعفم (راج)و .طرشلا لعف أدتبملا ربخو ؛(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ
 لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ربمض (ءاها)و «فاضم (راج) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ةمالعو (نَم)ب موزجم ہؤازجو طرشلا باوج وهو «ةغيصلا ريغم عراضم لعف (دمحي) ءفاضملاب رج

 أدتبملا ربخ) :يلوقو .(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلا بئانو «هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج
 :لیق ء«هجوأ ةثالث ىلع أدتبم عقو اذإ طرشلا مسا ربخ يف اوفلتخا مہأل حصالا ىلع اذه (طرشلا لعف

 “ينغم او ء(۱۸/۲١۵) ؟بکاوکلا” رظنا .لوألا حجارلاو ءاعم امہ :ليقو «هباوج :ليقو «طرشلا لعف

 .(19ص) يدماح لا ةيشاحو «ماشه نبال ( 4/۳

 مور a (زكادب)ا ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيلعف مزجب مزاج طرش مسا (نم) (٢)

 «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو طرشلا لعف وهو هرخآ ىلع نوكسلا همزج ةمالعو (نَم)ب

 :هؤازجو طرشلا باوج وهو «هرخآ ىلع نوكسلا همزج ةمالعو (نّم)ب موزجم عراضم لعف (حجني)
 .مدقت امك -حصألا ىلع- أدتبملا ربخ عفر لحم يف طرشلا لعف ةلمجو

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم مزاج طرش مسا (نم) «ةيعيرفت (ءافلا) :اهارعإو .۷ :ةيآلا «ةلزلزلا ةروس 3

 ءطرشلا لعف وهو «هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (نَم)ب موزجم عراضم لعف (لمعي) ءادتبم

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (لاقثم) «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض هلعافو

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (ةرذ)و «فاضم (لاقثم)و «هرخآ

 همزج ةمالعو (نم)ب موزجم لعف وهو «هؤازجو طرشلا باوج (هري) «(لاقثم نم) لدب وأ زييمت (اًريخ)

 ينبم لصتم ريمض («ءاهلا)و «(وه) هريدقت اًزاوج رتتسم ريمض لعافلاو «فلألا وهو ةلعلا فرح فذح

 هم اھ نا لاق“ .ادتبلا رخ عفر لحم يف طرشلا لعف ةلمجو «هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 اًريخ)و] :(۲۹۲ /۲) ءاقبلاوبأ لاقو ها.[ريخ نم ةرذ لاقثم :ريدقتلاو زييمتلا ىلع بص (اًريخ)]

 رهاظلاو] :نايحوبأ لاقو ها. [ملعأ ہللاو ارق نوكي نأ روو «(ةرذ لاقثم) نم نالدب (ارشو

 :يناكوشلا لاقو ها.[لاقثم نم لدب :ليقو رادقم (ةرذ لاقثم) نآل ءزييمتلا ىلع (اًرشو اًريخ) باصتنا

 .لعفلا يف ةردقملا ةكرحلا فذحب مزجلا ريدقت ىلع وأ ةلوصوم (نّمَل نأ مهوت ىلع (هاري) :ةمركع أرقو)



  ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ل ۷ را

 ناس دل مو اج ضيق اره كرون" (يننولا عّنصَت ام) :كلوق (ام) لاثمو
 مر رہ رش 3 و ا حاس سى ورق | ہک و ر

 . دب مكحتلا فوہ ريح نم اوققنت امو ©
 ھے و ھ22

 5 اک 4 5 2 «o 52 رع E E 7 چ

 هلف اوعدت اَم اي چ :ىلاعت هلوقو ٭ (هنم دفتسُت 7 باتك يأ) :كلوق (يأ) لاثمو

 000 ٦

 ےس و١

 (عنصت) «(عنصت)ل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوکسلا ىلع ينب «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا 50

 ريمض هلعافو هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (ام)ب موزجم طرشلا لعف وهو عراضم لعف

 (ام)ب موزجم هؤازجو طرشلا باوج وهو ةغيصلا ريغم عراضم لعف (زجت) «(تنأ) هريدقت اًيوجو رتتسم
 (ءابلا) «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلا بئانو «فلألا وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو

 ناقلعتم رورجملاو رام او رح ا فرحب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و ءرج فرح

 ۱ ع لعاب

 .(تنأ) ہریدقت رتتسم ريمض هلعافو مولعملل ينبم (دفتست) نأ الإ ءاهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ (؟)

 «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (ام) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو .۲۷۲ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (

 طرشلا لعف وهو عراضم لعف (اوقفت) «(اوقفنت)ل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ىلع ينبم لصتم ريمض (واولا)و «ةسمخلا ةلثمألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو (ام)ب موزج

 هرج ةمالعو (نم)ب رورجم مسا (ريخ) ءرج فرح (نم) «ةقراف (فلألا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ةغیصلا ريغم عراضم لعف (فوي) «لاح فوذحم ناقلعتم رورجملاو راجلاو ؛ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا

 لعافلا بئانو ءفلآلا وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو (ام)ب موزج هؤازجو طرشلا باوج وهو

 . رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و ہرج فرح (ىلإ) ء(وھ) هريدقت اًزاوج رجم نمد

 . يف -هللا هحر- دوعسلاوبأ لاق .عمجلل ةمالع (ميملا)و (فوي)ب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ءرجلا فرحب

 ةقلعتم ةيضيعبت (نم)و «ةيلوعفملا ىلع هب ةبصتنم اوقفنتل ةمزاج ةيطرش (ام)و] :(509/1) "هريسفت»

 يف عقوو ها.[(لام نم نئاك اوقفنت ءيش يأ) يأ .هل ةصصخمو ةنیبم طرشلا مسال ةفص عقو فوذحمب

 .ظفللا اذهب ةیا تسيلو (مكيلإ فوي ريخ نم اولعفت ام) "ةينسلا ةفحتلا»

 هس )زل کافسا باک )رت تاق ا (يأ) نأ الإ ءةمدقتملا (هب زجت عنصتام) بارعإك اهبارعإ (5)

 :مولعيلل يك
 مدقم هب لوعفم وهو «نيلعف مزجی مزاج طرش مسا (ايأ) :اهبارعإو ١١١. :ةيآلا ءارسإلا ةروس (5)

 همزج ةمالعو (ايأ)ب موزجم طرشلا لعف وهو عراضم لعف (اوعدت) دیک وتو ةلص (ام) «(اوعدت)ل

 .لعاف عفر لحم یف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (واولا)و «ةسمخلا ةلثمألا نم هنأل نونلا فذح

 ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاملا)و ءرج فرح (ماللا) طرشلا باوج يف ةعقاو (ءافلا) ةقراف (فلآلا)و

 1س وأ يداك كرد مدقم ربخ فوذحمي ناقلعتم رورجملاو راجلاو رجلا فرحب رج لحم يف مضلا

 ةفصو (ءامسألا)ل ةفص (ىنسحلا) ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم رخؤم أدتبم (ءامسألا)

 ةلمجو ںذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآ يف فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا



 تججتس دس بحس صج يعم یس دت تمححوسسوم

 سہ ۳۹۰ ____________اھعاوناو لاعقلا ےس
 ےس ےس علا

 رس وع

 جج (َكّبَر اًضر لنک كبجاو ىلإ تفلت ىَم) :كلوق (ىتم) لاثمو

 0 ” ینوُقِْعت ةَماَمعلا عّضأ یت ايالا عالطو الج نبا انآ

 "نمحرسلا هب نم ام ءالمإ” هباتك يف ءاقبلاوبأ لاق .هؤازجو طرشلا باوج مزج لحم يف ربخلاو أدتبملا -

 نب ناميلس لاقو ها.(ناظفللا فلتخا ال تررك ةيطرش یھ :ليقو «ديكوتلل ةدئازف (ام) امأف) :(۹۸/۲)

 ةديزم اهنأ اهدحأ :نالوق (ام) يفو] :(108 /۲) ؟نيلالجلا” ىلع هتيشاح يف لمجلاب روهشملا رمع

 ظفللا فالتخا هّسحو دیکاتلل رجلا يفرح نيب عج امك اًديكأت امهنيب عمُج ةيطرش اهنأ :يناثلاو ,ديكأتلل

 «(اوعدت نم ايأ) فرصم نب ةحلط هب أرق ام اذه ديؤيو «(هب ا نع یننلاسیال نحبصأف) :رعاشلا لوقك

 مدقت امل اديكأت امهنيب عمجو ةيطرش نوكت نأ لمتحاو «يئاسكلا يأر ىلع ةدايزلا لمتحت (نم) :ليقو

 ىدعتيف ةيمستلا ىنعمب نوكي ن نأو «دحاول ىدعتيف ءادنلا وهو ءاعدلا نم نوكي نأ لمتحي ءانه (اوعدت)و

 مأ اهاخأ ينتعد) :هلوقك فذحيف راجلا يف عستي مث ہر لا فرحب يناثلا ىلإو «هسفنب لوألا ىلإ نينثال

 ىنعمب اهنوك ىلإ بهذ نمو .هومتيمس نیم الا يأب نحرلابوأ هللاب مكدوبعم اوعدا لق :ریدقتلاو «(ورمع
 (يأ) لاصفنال اًئييبت (ام) ىلع افقي ملو ءافلأ نيونتلا لادبإب (ايأ) ىلع ناوخآلا فقوو «يرشخزلا ىس

 هلوق يف هيلإ تفيضأ ام نيبو (يأ) نيب ام لصف اذهلو «يأب اهجازتمال (ام) ىلع اهريغ فقوو «(ام) نع
 .مالسلا هيلع ىسوم نع اًربخ :يأ ها.[ 4 ِنيلَجأْلا اَمَيَأ #4 :ىلاعت

 هيف لماعلاو «ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (ىتم)1)

 ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (ىم)ب موزج طرشلا لعف وھو عراضم' لعف (تفتلت)و «(تفتلت)

 ةمالعو (ىلإ)ب رورج مسا (بجاو) هرج فرح (ىلإ) «(تنأ) هريدقت ايوجو رتتسم ريمض هلعاقو .هرخآ

 رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ربمض (فاكلا)و «فاضم (بجاو) «ءابلا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج

 موزجم عراضم لعف هؤازجو طرشلا باوج (لنت) ء(تفتلت)ب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ءفاضملاب
 (اضر) «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ربمض هلعافو ؛هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (ىتم)ب

 (اضر) ءرذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآ يف فلآلا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 «فاضم(بر)و ءابلا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (بر)و «فاضم

 .فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و

 ىلإ هتبسنو «ديبزوبأ يدبعلا بقثملا ليقو «ميحس هلاق) ء۰ /۳) "ينومشألا دهاوش حرش” يف ينيعلا لاق (5)

 ترکہ سلع سا اصقنم ريمض (انأ) :هبارعإ كيلإو ها. کت ےہ ےس

 فاضم (نبا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو أدتبملاب عوفرم ربخ (نبا) « ًادتبم عفر لح

 «لعفلا نزوو ةيملعلل فرصنيال ام بارعإ برعي نأ زوجيو «هيلع وه ام ىلع يكحم هيلإ فاضم (الج)و

 «(الج) ىلع اًمطع رجلاب (ع عالط) «فطع فرح (واولا) ؛هدحو لعفلا نم لوقنم ملع هن هنأ ىلع ءانب

 رورجم هيلإ فاضم (ایانٹلا)و ءفاضم (عالط) ءربخ دعب اًربخ نوكيو ء(نبا) ىلع افطع هعفر حصيو

 مزجي مزاج طرش مسا (یتم) رذعتلا اهروهظ نم عنم فلآلا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضل اب

 لعف عراضم لعف (عضأ)و «(عضأ) هيف لماعلاو ةیفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم «نيلعف
 رتتسم ريمض لعافلاو «نينكاسلا ءاقتلال كرحو نيعلا ىلع نوكسلا همزج ةمالعو (ىتم)ب موزجم طرشلا
 -(ينوفرعت) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ةمامعلا) «(انأ) هريدقت اًبوجو



 ےس ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا 0 ا

 :رعاشلا لوقو "(كمركأ يقل ناّيأ) :كلوق (ناّيأ) لاثمو

NRE 199لزنت حيرلا هب  ” 
 0 سا مر 0 5 2 یا م رآ) : 32 اوق ) :نأ) ل 5

 ردي ردي اوكف امتی و نيك دهوا اً 3 لايت ةن  ےٌنرفز

 «ةسمخلا ةلثمألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو (ىتم)ب موزجم عراضم لعف هؤازجو طرشلا باوج  ے

 ىلع ينبم لصتم ريمض (واولا)و ؛عفرلا نون تفذح مزاح ا هيلع لخد املف ء(ينوفرعت) :اذكه هلصأو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و ؛لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 .هب لوعفم
 .(ينوفرعت)و (عضا) :اهو «نيلعف تمزج ثيح (یتم) :دهاشلا

 ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع ینبم هيف لوعفم وهو ءنیلعف مزجب مزاج طرش مسا (نايأ) )١(

 وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو (نايأ)ب موزجم طرشلا لعف وهو عراضم لعف (قلت) «ةينامزلا

 اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «فلألا | فذح مزاح ا هيلع لخد املف «(يناقلت) اذكه هلصأ نال .فلألا

 هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءایلا)و «ةياقولل (نونلا)و «(تنا) هريدقت
 ىلع رهاظلا نوکسلا همزج ةمالعو «(نايأ)ب موزجم هؤازجو طرشلا باوج وهو عراضم لعف (مركأ)
 بصن لحم يف حتفلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (فاكلا)و «(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض هلعافو میلا

 .هب لوعفم

 «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (نايأ) ءاهلبق ام بسح ىلع (ءافلا) :هبارعإو «يومعلا ةلئاع نب ةيمأ هلئاق )٣(

 _ عراضم لعف (لدعت) «ةدئاز (ام) «(لدعت) هيف لماعلاو ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ينبم لصتم ريمض (ءاها)و ہرج فرح (ءابلا) ءطرشلا لعف وهو نوكسلا همزج ةمالعو (نايأ)ب موزجم

 عوفرم (لدعت)ل لعاف (حيرلا) «(لدعت)ب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ؛رح ا فرحب رج لحم يف رسكلا ىلع

 (نايأ)ب موزجم هؤازجو طرشلا باوج عراضم لعف (لزنت) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هب

 .(يه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «ةيفاقلل رسكلاب كَّرْخو «هرخآ ىلع نوكسلا همزج ةمالعو
 .(لزنت)و «(لدعت) :امههو نيلعف تمزج ثيح (نايأ) :دهاشلا

 «ةدئاز (ام) «ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لح يف حتفلا ىلع ینبم «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (نيأ) (۳)

 هلعافو هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (امنيأ)ب موزج طرشلا لعف وهو ےس ند و
 (امنيأ)ب موزجم ہؤازجو طرشلا باوج وهو عراضم لعف (قلت) «(تنأ) ہریدقت اًبوجو رتتسم ريمض
 اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «(ىقلت) :اذكه هلصأ ذإ :فلالا وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو

 e وج ہم رسم (اقيدص) «(تنأ) هريدقت

 هع طولا لج وهو وہ وس ديكر والم u تدئاز (ام) تا
 = يف مضلا ىلع ینبم لصتم ریمض :ةيناثلا ءاهاو «ىلوآلا ءاطا ىلع ةرهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (امنيأ)ب



 سہل ٤٤ اهعاونأو لاعفألا بت دس

 :رغاشلا لوق (ایکح)لاتنر”

 ناَمز لا رباغ يف احان ه لا فل دقي مق وف

 وهو عراضم لعف (تأي) «ةيفان (ال) «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو ءهب لوعفم بصن لح

 اذكه اهلصأ ذإ ءايلا وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو (امنيأ)ب موزجم هؤازجو طرشلا باوج

 ةمالعو ءابلاب رورجم مسا (ريخ) ءرج فرح (ءابلا) (وھ) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو ء(یتای)
 يف لمجلا رمع نب ناميلس لاق .(تأي) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج

 هيف رتتسم هلعافو «طرشلا لعف (ههجوي)و مزاج طرش مسا (امنيأ)] :(۵۸۸ /۲) "نيلالجلا» ىلع هتيشاح
 :ىلاعت هلوق] ۸٤(: /۲) ءاقبلاوبأ لاک ا [مكبألا ىلع دوعي 00 قوانلا ريمضلاو «ىلوملا ىلع دوعي

 مسي مل ام ىلع ءاملا نوكسو میح ا حتفب أرقيو ؛(هالوم ههجوي) :يأ میح ا رسكب أرقي 7003
 ھا ا [يضاملا ظفل ىلع ءاهلاو ميجلا حتفو ءاتلاب أ رقيو ءهلعاف

 مدقم رخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا (نيأ) :اهبارعإو .۷۸ :ةيآلا ءاسنلا ةروس )١(
 قلعتم ةيفرظلا ىلع بصن لح يف (نيأ)ف ةمات اهنإ :انلق اذإ امأ ءةصقان (اونوكت) نإ :انلق اذإ (اونوكت)ل

 هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو (امنيأ)ب موزج عراضم لعف (اونوکت) «ديكوتو ةلص (ام) «(اونوکت)ب

 مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (واولا)و «طرشلا لعف وهو ةسمخلا ةلئمآلا نم

 «ةقراف (فلالا)و «لعاف عفر للحم يف واولاف ةمات اهريدقت ىلع امأو «ةصقان اهريدقت ىلع (اونوكت)

 ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (امنيأ)ب موزجم هؤازجو طرشلا باوج وهو عراضم لعف (كردي)
 ةمالع (ميملا)و ءهب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةيناثلا (فاكلا)و ؛لوالا فاكلا

 "هريسفت” يف دوعسلاوبأ لاق .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (توملا) «عمجلا

 نع هفرصو ؛باطخ ا نيولت قيرطب ىلاعت هلبق نم قوسم أدتبم مالك] :هظفل ام ةيآلل هركذ دعب (۹/۱)
 هيلع هتطساوب ةرخآلا نأش ولعو ايندلا ةراقح نايب رثإ مهمازلإب ءانتعا نيبطاخملا ىلإ پہ هللا لوسر
 لق) :ىنعملاو .هب رومأملا لوقلا تحت لخاد بصن لحم يف وأ ءبارعإلا نم وس تو

 ئرقو :لاق نأ ىلإ (...هلجأل لاتقلا نوهركت يذلا توم ا مككردي رفسلا وأ رضح ا يف اونوكت امنيأ مه
 ها.(ذاش وهو) :(۱۸۷ /۱) ءاقبلا وبأ لاق .ها.[ءافلا فذح ىلع عفرلاب

 مزجي مزاج طرش مسا (ىأ) :ارعإو ۔ںلخآ لج قآ لاکر (قاآ)ل هللا هجرت حراشلا لثمي مل :هيبنت (5)

 همزج ةمالعو (ىفأ)ب موزجم طرشلا لعف وهو عراضم لعف (سلجت) «ةيفرظلا ىلع بصن لح يف «نيلعف
 وهو عراضم لعف (سلجأ) «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا

 رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (ىفنأ)ب مورجم «هؤازجو طرشلا باوج
 .(انأ) هريدقت ابوجو

 ةدئاز (ام) «ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف مضلا ىلع ینبم «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (امثيح) :هبارعإو (۳)

 رتتسم ريمض هلعافو :نوکسلا همزج ةمالعو (امثيح)ب موزجم ءطرشلا لعف وهو عراضم لعف (مقتست)
 = طرشلا باوج وهو نوكسلا همزج ةمالعو (امثيح)ب موزج عراضم لعف (ردقي) «(تنأ) ہریدقت اًبوجو



 ماس عامل ٤٠س
 نیہ وک نكت حروب تما 0وک را ا RO يا نان

 . (كَل هللا باو

 وحن © ةرورض كلذو ؛فلؤملا لاق امك رعشلا يف (اذإ) ةعستلا ءامسألا هذه ىلع دازيو

 :رعاشلا لوق

 هعفر ةمالعو هب عوفرم (ردقي)ل لعاف (ةلالملا ظفل) «(ردقي)ب ناقلعتم رورجنو راج (كل) ہہؤازجو ے
 يف) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اًحان) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 (رباغ) «(ردقي)ب ناقلعتم امإو ؛«(اًحاجْن)ل ةفص بوصنم فوذحم امإ ناقلعتم رورجمو راج (رباغ

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (نامزألا)و :فاضم

 .(ردقي)و «(مقتست) :اهو «نيلعف تمزج ثيح (امثيح) :دهاشلا

 مورجآ نباو «ٌبرطق الإ نييرصبلا نم مهقفاوي ملو «نييرصبلا دنع نحل وهو نييفوكلا بهذم اهب مزجلا()

 "بكاوكلا”و )۲۱٦/١( ؟يقوسدلا ةیشاح>و )7١6/١( ماشه نبال "ينغملا» رظنا «نييفوكلا عبت

 ىلع -دللا ءاض نإ نیئالا نیلا برغاسو مورجآ نبا ةمجرت يف مدقتم ا يطويسلا مالكو ء(٢/٥١)

 .فلؤملا بھذم

 «مدقم (نكت) ربخ بصن لح يف وأ ءلاح ا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع ینبم مزاج طرش مسا (امفیک)7)

 ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (امفيك)ب موزجم طرشلا لعف وهو عراضم لعف (نكت) «ةدئاز (ام)

 موزجم هؤازجو طرشلا باوج وهو عراضم لعف (نكي) ءاه لعاف امإو :(نكت)ل مسا امإ (ةمآلا) «هرخآ

 ةالولا نكي) هريدقت فوذحم اهربخو ء(نکی) مسا امإ (ةالولا) .هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم (نكي)ل لعاف امإو «(مهعم

 دجوي وأ لصحي ةمآلا دجوت امفيك) :ینعمل ا نوكيو «نيتمات انوكت نأ لمتحي (نکت)و (نكي) :هيبنت

 ' اح لميت يشك ویسا عت ةاضاق ءالرلاو «(نكت)ل ًالعاف ةمألا برعن ذئنيحف (ةالولا

 .بارعإلا يف هنايب مدقت دقو «ربخو مسا ىلإ ناجاتحت ذئنيحف «نيتصقان انوكت نأ لمتحيو

 . اذإو «ةصقان (نكت) انردق اذإ مدقم (نكت) ربخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ینبم مزاج طرش مسا (امفيك) ۳)

 وهو عراضم لعف (نكت) «ةدئاز (ام) «لاحلا ىلع بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم (امفيك)ف ةمات اهانردق

 اہ عوفرم (نكت) مسا (ةين) هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (امفيك)ب موزجم طرشلا لعف

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (ةين) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 عراضم لعف (نكي) ءامل لعاف (كتين)ف «ةمات اهانردق اذإو «ةصقان (نكت) انردق اذإ اذه «فاضملاب رج

 مسا امإ (باوث) «هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (امفيك)ب موزجم هؤازجو طرشلا باوج وهو

 رورجم هيلإ فاضم (ةلالحلا ظفل)و ءفاضم (باوث) -مدقتم ا ليصفتلا ىلع- امل لعاف امإو «(نكي)

 اذإ (نكي)ل ربخ فوذحمب ناقلعتم رورجمو راج (كل) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب

 .ةمات اهانردق اذإ (نكي) لعفلاب ناقلعتم وأ ءةصقان اهانردق

 "ينغملا» يف -هللا همحر- ماشه نبا لاق .تالوطملا نم هبلط نكميو ءاہ مزح ا یف اًريثك اوفلتخا )٤(

 .باتکلا يف روكذملا تيبلا ركذ مث ها.(ةرورض يف الإ مزجلا اذإ لمعتالو) :(۹۳/۱)



 س سوچی چو مج

 حح چپ _.ے اهعاوناولاعفألا حح

 E ss ا

 كلذف -فرح هنأ حصالاو «فرح وأ مسا هنأ يف فلتخا ام وهو- لاا عونلا امأو

 :وعاشلا لوق هلاثمو (امذإ) وھو ؛دحاو فرح

 "ايتآ رمت هاّيإ نم فلک هب رما كنا و

 هريدقت ات سوپ و نسف لعافلاو ءءايلا وهو ةلعلا فرح فذح ىلع ینبم رمأ لعف (نغتسا) :هبارعإو 000
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 (ىنغأ) «(كل كبر ءانغإ ةدم نغتسا) :ريدقتلاو ءردصمب اهدعب لعفلا كبسي ةيفرظ ةيردصم (ام) «(تنأ)

 ينبم لصتم ريمض (فاكلا) رذعتلا ل ل در رپ رے جو

 ءابلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (بر) «هب لوعفم بصن ( لحم يف حتفل هلا ىلع

 (ىنغلا) ءرج فرح (ءابلا) «فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و فن

 رورجملاو راج او رذعتلا اهروهظ نم عنم فلآلا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو ءابلاب رورجم مسا

 لحم يف -رعشلا يف- نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (اذإ) «فطع فرح (واولا) ء(ینغأ) لعفلاب ناقلعتم

 رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (اذإ)ب موزجم طرشلا لعف وهو عراضم لعف (بصت) «ةيفرظلا ىلع بصن
 عوفرم لعاف (ةصاصخ) «هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاکلا)و ءابلا ىلع
 (اذإ) ةفاضإب رج لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب

 كرحو هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع ینبم رمأ لعف (لمجت) ہطرشلا باوج يف ةعقاو (ءافلا) ءاهيلإ

 مزج لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ء(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «ةيفاقلل رسكلاب
 .ءازحلاو طرشلا باوج

 .رعشلا يف كلذو «(لمجتف) ةلجو ء(بصت) تمزج ثيح (اذإ) :دهاشلا

 ءريخلا عفریو مسالا بصني ءبصنو ديكوت فرح (نإ) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :هبارعإو
 ل وہ رم ات ہے رر ریہ

 همزج ةمالعو (امذإ)ب موزجم طرشلا لعف وهو عراضم لعف (تأت) ءفرح اہ :يأ حيحصلا ىلع

 ىلع ینبم لوصوم مسا (ام) < ټا وش ایرخو جس ريمض فاقت وا عوج تتركب تک

 لصفنم ريمض (نأ) دئاعو ةلص ىلإ جاتحي لوصوملا مسالاو «(تأت)ل هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 :بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىل اع ىتبم باطخ فرح (ءاتلا) < ءأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم

 رض ااو یس قرح (ءانلا) را نلعةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هب عوفرم أدتبملا ربخ (رمآ)

 رخ او ًادتبم لا ةلمجو ء(رمآ)ب ناقلعتم ر ورجملاو راج او ءرجلا فرحب رج لحم يف رسكلا ىلع ینبم لصتم

 باوج وهو عراضم لعف (فلت) «(هب) هلوق نم ءام ا دئاعلاو .بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص

 کس تس ريمض هلعافو «ءايلا وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو (امذإ)ب موزجم هؤازجو طرشلا

 (ايإ) (فلت)ل لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لوصوم مسا (نم) «(تنأ) هريدقت
 مدقم هي لوعفم بص سک وو د و يع حر یس

 عوفرم عراضم لعف (رمأت) «بارعإلا نم هل لحم ال ةبيغلا ىلع لاد فرح (ءاشا)و «(رمأت)ل
 عريدقت اير وو OE هلعافو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاحلاو بصانلا نم هدرجتل



 كلذف -مسا هنأ حصأألاو ؛فرح وأ مسا هنأ يف فلتخا ام وهو- عبارلا عونلا امأو
 ر ر

 ْنَع اَمَه ای ارسل هيا ْنِم وپ اتیا اَمَهَم 3 :ىلاعت هلوق اهنلاثمو ء(امھم) يهو «ةدحاو ةملك

 ےن من و ا ےک
 :رعاشلا لوقو < جب تينمؤمي كل

 کەایإ) لصفنملا ريمضلا دئاعلاو .بارعإللا نم اھ لح ال لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلجو «(تنأ)

 رس

 لحم يف طرشلا ةلمجو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (فلت)ل ناث هب لوعفم (ایتآ)

 .(نإ) ربخ عفر

 ينغملا يف -ہللا هحر- ماشه نبا لاق .(فلت)و «(تأت) :امهو «نيلعف تمزج ثيح (ام ذإ) :دهاشلا

 ها.(ليلق مزجلا اهلمعو) :امذإ ىلع مالكلا يف (۷۸/۱)

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيلعف مزجب مزاج طرش مسا (امهم) :اہارعإو .۱۳۲ :ةيآلا فارعألا ةروس

 وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو (امهم)ب موزجب طرشلا لعف وهو عراضم لعف (تات) ءأدتبم عفر

 اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ان)و ءايلا
 راج او رجلا فرح رج لحم يف رسکلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و هرج فرح (ءابلا) ء(تنأ) هريدقت
 وأ «(هب) يف ريمضلا نم لاح فوذحمب ناقلعتم رورجمو راج (ةيآ نم) «(تأت) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو
 مال دعب اًراوج ةرمضم (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (رحست) ءليلعتلا مال (ماللا) «(هب) 2 ريمضلل ' زییم

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ربمض (ان)و «ءارلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «ليلعتلا

 راج اهذعب لوؤملا ردصملاو (ليلعتلا مال)و «(تنآ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «هب لوعفم
 فرحب رج لح يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (اه)و ءرج فرح (ءابلا) «(تأت)ب ناقلعتم رورجمو

 لسصع لمعت ةا (اغ) هطوشلا تا رس ىف فاو )ج )للا تاک رو کلا ناار وحلا

 .(كل) «(ام) مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض (نحن) «ربخلا بصنتو أدتبملا عفرت (سيل)

 هبصن ةمالعو اهب بوصنم (ام) ربخ (نينمؤم) «ديكوتو ةلص (ءابلا) ؛«(نينمؤم)ب ناقلعتم رورجمو راج
 نم ةلمجلاو «دئازلا رجلا فرح لجأل ةبولجملا ءايلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ يف ةردقم ءاي
 .امك -حصألا ىلع- طرشلا لعف (امهم) ربخو «هؤازجو طرشلا باوج مزج لحم يف اهربخو اھم او (ام)

 ءاه لمع ال ةیفان (ام) ءطرشلا باوج يف ةعقاو (ءافلا) # تسِمْؤُمب كل نع اَ 9 برعن نأ زوجيو «مدقت
 (ءابلا) «(نينمؤم)ب ناقلعتم رورجمو راج (كل) ءأدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ینبم لصفنم ريمض (نحن)

 ءايلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ يف ةردقم واوب عوفرم أدتبملا رخ (نینمؤم)و «دئاز رج فرح

 طرشلا باوج مزج لحم يف ربخل او أدتبملا نم ةلمجلاف اذه ىلعو «دئازلا رجلا فرح لجأل ةبولجملا

 ءيش اميأ نعم عفرلا :تلق ؟(امهم) لحم ام :تلق نإف) ۸١(: /۲) «فاشكلا» يف يرشخمزلا لاق .هؤازجو

 (اهبو هب) ۴ ناريمضلاو «(امهم)ل نييبت (ةیآ نم)و «هب انتأت انرضحت ءىش ائ ینعب بصنلا وأ «هب انتأت

 ها.(ةيآلا یعم يف هنآل ىنعملا ىلع ثّنأ یناٹلاو «ظفللا ىلع ركذ اهدحأ نأ الإ «(امهم) ىلإ ناعجار
 ام هرسفي لعفب بصنلا وأ ءادتبالا ىلع عفرلا (امهم) لحو] :(۲۳۸/۲) ؟ریدقلا حتف” يف یناکوشلا لاقو

 (هب) يف ءاض او «(انتآت)ب بصن اهلك لاوقألا ىلع مسالا عضومو) :(۲۸۳ )١/ :ءاقبلاوبأ لاقو ء[اھدعب

 :هظفل ام (امهم) لحم ىلع مالكلا يف (2018/5) ؟بکاوکلا” يف لدهألا لاقو ها.(مسالا كلذ ىلع دوعت



 سہ ےل o اهعاونأو لاعفألا رس

 اعجأ مذلا ىهتنم الات كَجْرَفو ُهَلْوُس َكَنْطَب طْعُت اًمھَم كّلِإو

 انيهما ا ہطرشلا مسا دعب ًالعف لماعلا ردقيو ؛لاغتشالا ىلع هب لوعفم وأ «حجرألا ىلع اف ےک

 ها. (هب انتأت رضحت

 520 :هبارعإو .ماشه نبال (۳۳۱/۱) «ىنغملا» يف امك يئاطلا متاح تيبلا اذه لئاق')

 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «ربخلا عفريو مسالا بصني بصنو ديكوت فرح (نإ) ءاهلبق
 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (امهم) «(نإ) مسا بصن لحب
 لعف (طعت) طرشلا لعف نيهجولا الك ىلع هيف لماعلاو ةینامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف وأ «قلطم

 ريمض هلعافو «ءءايلا وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو (امهم)ب موزجم طرشلا لعف وهو عراضم

 ةمالعو بوصنم (طعت)ل لوأ هب لوعفم (نطب) نيلوعفم بصنت (طعت)و (تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم
 رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (نطب) «نونلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن

 (لؤس) ماللا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (طعت)ل ناث هب لوعفم (لؤس)و ؛فاضلاب

 (جرف) «فطع فرح (واولا) «فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاهلا)و «فاضم

 ؛ميجلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو (نطب) ىلع فوطعم

 ينبم ضام لعف (لان) «فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (جرف)

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فلالا)و ہہؤازجو طرشلا باوج مزج لحم يف حتفلا ىلع
 ءرذعتلا اهروهظ نم عنم هرخا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ىهتنم) «لعاف

 (اعجأ) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (مذلا)و «فاضم (یھتنم)

 (فلآلا)و ,نیعلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنم ا ديك وتو (ىهتنم)ل ديك وت

 .قالطإلل

 اج لانو اقفل )اهو نلف ترج فج ا هالا

 ::یرخا وت الرقم قرا و ايم بب راقت طرقلا ےس یتارعا ریق فک :كلق»نإف

 ا اف یار

 اًقرظ اهنم ناکام طرشلا ءامسأ) :لاقف (218/7) *بکاوکلا” يف لدهألا اذه ىلع باجأ :تلق

 دنعو رٹکالا لوق ىلع اهباوج اهيف لماعلا نإف (اذإ) الإ طرشلا لعفب ةيفرظلا ىلع بصن هلحمف
 يأ) ىنعمب (همركأ اًديز مركت امهم)ك ردصملا :يأ ثدحلا هب ديرأ امو ءاهطرش اهيف لماعلا نيققحملا

 هريمض ىلإ ادنسم لعفلا ناك نإ اهادع امو -اًضيأ- طرشلا لعفب قلطملا لوعفملا ىلع بصنف (ماركإ

 ريغ ال أدتبمف (نيهأ دقف هوخأ ميض نم) :وحن هببس ىلإ وأ #4 دي رن اکو لب نم 9 :وحن (نم)ک
 -(طرشلا مسا ريمض ىلع يأ)- هيلع اًعقاو , لعفلا ناك نإو -حصألا ىلع- هدحو طرشلا لعف هريخو

 ىلع انذأو ناک تاو ببال هب لرش اان :وحنو 24 مل َىِداَم کک ثا لطي نم و وح

 «لاغتشالا ىلع هب لوعفم وأ ؛حجراألا ىلع أ دتبمف © يَ کو :وحن هنع هب ًالغتشم ريمض

 اه طرشلا ةادآ نآل ءهلبق هريدقت زوجي الو «(هب انتأت رضحت امهم) :يأ طرشلا مسا دعب ًالعف لماعلا ردقيو

 (اذإ) ىلع مالكلا رظناو ها.(اهيلع ءازجلاو طرشلا تالومعم نم ءيش 7 زجي مل اذهو «مالكلا ردص
 = ٦٦٤ -٦٦۷٤(. /۲) ؟ینغلا” اضيأ رظناو )۹١/۱( *ينغم ا” يف
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 ےس ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ج

 بوصنملاو اهنم عوفرملا نيب 0000۳۶81

 :هبارعإ ةمالع نيبو «موزجملاو

 ..ابعت تنأو برشت نأ كايإ .. .كبجاو يف ناوتت ال ...ريخلا دصحي ريخلا عرزي نم

 علا لع راق وا رضا ضرسص فا نع نطرح نم ہللا فيم خلا ةزثك

 ...اقزر دجت عست امنیا .. ..مهيلع هقح سانلا فرعي مل هيلع سانلا قح فرعي مل نم ...زفت

 اونوكت امفيك ...حازملا رثكي نأ ةءورملا يذب لمجي ال ...سانلا همرتحي ماعلا بهذي امثيح

 هرهظت نطبت امهم ...كلاح ؤست المهم نكت نإ ...كعفني لاملا رخدت نإ ...مكيلع لوي

 .ىقشتف اراذهم نكت ال .. .مايألا

 نوكي نأ طرشب «لمج ثالث يف ةيتآلا ةعراضملا لاعفألا نم لعف لك لخدأ -؟

 :ةثلاثلا يف اًموزجمو «ةيناثلا يف اًبوصنمو ءاهنم ةدحاو یف اعوفرم

 .ىضرت «يذهي ؛وجرت «نابهذت «نيبرشت «نوبحتن «رهظت «بعلت ؛رفاست «عرزت

 :ةبسانم طرش ةادأ ةيتآلا ةلثمآلا يف ةيلاخلا نكامألا نم ناكم لك يف عض -۳

 أ هرهظت فت ...(د) .كوخأ رضحي رضحت ..()

 .كعم بهذأ بھذت...(ھ) .هبحاصأ بحاصت...(ب)

 .كعفني هيف ركاذت...(و) .مدنت بعلت...(ج)

 .رصح ا ال بيرقتلا ليبس ىلع وه لدهألا باوج :هيبنت

 مزجي ال برض :برضأ ةثالث ىلع (ام) قاحل يف تاودآلا هذه) :(۱۳-۱۲ )٤/ ىنومشألا لاق :ةدئاف

 نودب اهب مزجلا ءارفلا زاجأو -(كلام نبا يأ)- هعينص هاضتقا امك (اذإو ثيح) وهو ءا اًنرتقم الإ

 برضو .(ىفأو نم) يف نويفو وكلا هزاجأو :«(ىفآو ؛ امهمو امو نم) :وهو «(ام) هقحلي ال برضو «(ام)

 ها.(زاوجلا حيحصلاو ««نايأ) يف مهضعب عنمو ««نايأو نيأو ىتمو يأو نإ) :وهو «نارمألا هيف زوجي

 - يهو) :(۲//۱۲۱) ؟ليقع نبا ىلع هتيشاح” یف يرضخلا لاقو .(7ص) ؟یوارفکلا ةيشاح» رظناو

 :هلوقب مهظعب اهمظن ماسقأ ةثالث همدعو (ام)ب اهاصتال رظنلاب ۔(مزاوج ا :يأ)

 امهمو نمو اميف تعنتماو امذإو امثيح يف (ام) مزلت

 .اتبث فذحو تابثإ ناهجو یتا اهيقابو ینا يف كاذك



 سہ , 59 _________ اھعاونآو لاعفألا ا

 :هرخآ طبضاو ؛بسانم عراضم لعف عضوب ةيتآلا لمح ا لمكأ ٤-

 رشت امثيأ (و) یس ن0

 ...ملاعلا نکی نايأ (ط) ...هبحاصت ناسنإ يأ (د)

 ...ملاعلا بهذي ىفأ (ي) ...ءاملا يف حلملا عضت نإ (ھ)

 طرش ةادأب ةءودبم ةلمج ةبتآلا لمحا نم نيتيساعم نيلج لک نم نوک 68

 «ةرايس بكرت .هنم دفتست «ةعرسب لصت ءابرهكلا كلس كسمت «سردلا ىلإ هبتنت :امهبسانت

 سالا اضرب زفي ءاوهلا دسفي ءرطملا طقسي «كبجاو دژت «كترجح ذفاون قلغت «قعصت

E 

 ا

 مزاوجلا يه ام ؟اًدحاو ًالعف مزجت يتلا مزاوجلا يه ام ؟مزاوحلا مسقنت تیر لإ

 مزجي مزاج لكل لثمو «نيلاثمب ادحاو العف مزجي مزاج لكل لثم «نيلعف مزجت ىتلا مزاوجلا

 .هباوجو طرشلا لعف هيف اًنیم دحاو لاثمب نيلعف



 .عفرلا عقوم :عقاوم ةثالث یف عقي برعملا مسالا نأ ىضم ام تملع دق : لوقأو

 عرش دقو «هيضتقت لماوع عقاوملا هذه نم دحاو لكلو ءضفخلا عقومو «بصنلا عقومو
 نأ ركذ دقو فرشألا امال ؛تاعوفرملا ركذب ادہو ءلیصفتلا ىلع كلذ كل نيبي فلؤملا

 :عضاوم ةعبس يف اعوفرم نوكي مسالا

 (ئلَعَرَضَح) :كلوق وحن يف (ٌدَّمَحُم)و «(يلع) :هلاثمو «ًالعاف ناك اذإ )١(

OD۰  

 ا

 .هلعاف مسي ىل يذلا لوعفملا تلؤملا امت يذلا وو ءلعافلا نع اًبئان نوكي نأ (۲)

 . '(غات ا قرس)و « (ْنّصْعلا عطق) :كلوق نم (عاتملا)و ء(نصعلا) :وحن

 اهنأل تارورجملا رخأو «تالضف اهنأل تابوصنملاب اهبقعأو ءةدمع األ اهمدقو) :(٤۷ص) يدماحلا لاق )١(

 ۱٥١(. /۱) «بكاوكلا” رظناو ها.(ًالحت تابوصنملا

 مث ...اًيظفل هلماع نوكلو ںوھمح ا دنع تاعوفرملا لصأ هنوكل هب أدبو) ۷٥۷(: ٤ص) يوارفكلا لاق )٢(

 :رخ او أدتبملا ىلع اقلعم لاقو .(هنع اًبئان هنوكل لعافلا دعب هركذو) :لعافلا بئان ىلع اقلعم لاق

 اقلعم لاق مث .(عباتلاو خسانلا ىلع مدقم كلذو «ناعوبتمو ناخوسنم امال اھدعب ام ىلع امهمدقو)

 امك رخؤم وهو «خسان اهلماع نآل -(ناك مسا يأ)- هلبق امو وه ہرخآو) :اهتاوخأو (نإ) ىلع

 ها.(مدقت

 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (يلع) «بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (رضح) (7)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 .اهلبق ىتلا بارعإك اهبارعإ )٤(

 عوفرم لعاف بئان (نصغلا) «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ینبم ةغيصلا ريغم ضام لعف (عطق) 0

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا ةعفر ةمالعو لعفلاب

 .اهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ (5)



 هجم أ 37 ۱ اهتلثمأو تاعوفرلا ددع س

 . (ٌدِهَتِحُم يلع)و ء (ٌرفاسُم ٌدّمحم) :وحن «ربخلاو أدتبملا (٤و٤)

 نا ف نساذ از 0ئ یر اهتاوخأ ىدحإ وأ (ناك) مسا )٥(
 ' (اًديِدَش ُدرَّبلا َحّبصأ)و ٠ (اًدهتجُم ميهاَربإ

 ادن نإ :كلوق نم (ٌريدَق)و (ٌلضاَف) :وحن ءاعاوخا ىدحإ وأ (نإ) ربخ )٦(
 ص سرک ۴ یخ مح ےض مس و

 ہی نرد یش لک لع لا کا ب و 0 (لضاق أ ا طاق

 ء(لضافلا) :وحن 0 E لوألا + کج أ ةعبرأ عباتلاو «عوفرملا عب رات (۷)

 ااا :یناشلاو « e یلباق)و ٭ (لضاقلا دمحم ینراژ) :كلوق رو

 :كلوق نم (رَمَع) :نايبلا فطع لاثمف «قسن فطعو «نايب فطع :نيبرض ىلع وهو
 ُدَّمحُم كراشت) :كلوق نم (دلاخ) :قسنلا فطع لاشمو (ُرَمُع صْفَحوُبأ رَقاَس)

2 

 هب عوفرم أدتبملا ربخ (رفاسم) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم ادتبم (دمح)
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 .اهلبق يتلا بارعإك اہارعإ ٦
 هعفر ةمالعو اهب عوفرم (ناك) مسا (ميهاربإ) «ربخلا بصنيو مسالا عفري صقان ضام لعف (ناك) 7

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم اهربخ (اًدهتجم) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 .اهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ 57

 هبصن ةمالعو اهم بوصنم (نإ) مسا (اًدمح) «ربخلا عفريو مسالا بصني «بصنو ديكوت فرح (نإ)
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم اهربخ (لضاف) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 9ا بسر سكرت ترس( قز) کالا ترا درک قا رت نع ةر عضاوم ق

 ةمالعو رورجي مسا (لك) هرج فرح (ىلع) :ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ام بوصنم اهمسا
 هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فانضم (ءيش)و «فاضم (لك) ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج
 ةمالعو اهب عوفرم «نإ) رخ (ريدق) (ریدق)ب ناقلعتم رورجملاو راج او .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا
 .مرخخأ ىلع ةرهاظلا ةيمغلا هعقز

 ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و «بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (راز) ل

 ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (دمحم) «هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ةفصو (دمحم)ل ةفص (لضافلا) «هرخآ

 .ناتركن لاثملا اذه يفو ناتفرعم لوألا لاخلا یف فوصوملاو ةفصلا نأ الإ ءاهلبق تلا بارعإك اہارعإ

 (وبأ) «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (وبأ) ءضام لعف (رفاس) ا
 فطع (رمع) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (صفح)و «فاضم
 -برعن نأ زوجيو ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو (وبأ) ىلع نايب



 ےس ۱ دت ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا 048 ے ا 6 ریس

 E ٌريمآلا ينّراَر) :كلوق نم (ُهُمْنن) :هلاثمو :ديكوتلا ثلاثلاو ؛ (ٌدلاَخو

 ر ىلع رمح سلوق سا رکا فام

 ؛نايبلا فطع مث «تعنلا َتمَّدق مالك يف اهضعب وأ اهلك عباوتلا هذه تعمتجا اذإو

 انس تم لع علا ا قع فطع مث «لدبلا مث ہدیکوتلا مث
 ےس

e 

NEE ے 

 .(دمح) ىلع فوطعم (دلاخ) «فطع فرح (واولا) «لعاف (دمحم) «ضام لعف (كراشت) 7

 عوفرملا ديكوتو (ريمآلا)ل ديكوت (سفن) «لبق ةمدقتملا (دمحم يفراز) بارعإك (ريمآلا ینراز) بارعإأ 5

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و ءفاضم (سفن) :نیسلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 .فاضملاب رج لحم يف

 واولا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا لدبو ؛(يلع) نم لدب (وخأ)و .لبق مدقت (يلع رضح) بارعإ 77

 رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و ءفاضم (وخأ)و «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل

 .نايب فطع (كوخأ) برعن نأ زوجیو :فاضلاب

 :هلوقب -(١۱۰ص) "رطقلا ىلع يعاجسلا ةيشاح” يف امک- مهضعب اهمظن :تلق ٤

 الق ام بيترتلا نم يوحت تمُرو  اهعجأب تءاسج نإ عباوتلا نإ
 السعلاو ملعلا تلت فرح اب فطعلاب يو نفاس و سو تاب

 :هلوقب ۔(٥٢/٥٢) “ليقع نبا حرش ىلع يرضخلا ةيشاح” يف امك- مهضعب اهمظنو

 فورح لا فطعب متخاو لدبأ مث دكأف نايبلاف تعتلا مدق

 ؟فطعلا رخأو تعنلا مَّدق مل :تلق ناف

 .هأارجم راج نايبلاو .هعوبتم نم ءزجلاك تعنلا نآل) :(٦۷ص) يدماحلا لاق :باوجلا كيلإف

 ها.ةيظفللا ةطساولا هيف فطعلاو ءلصفنملاك وهف لماع ريدقت ةين ىلع لدبلاو «نايبلاب هيبش ديكوتلاو

 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (لجرلا) «بارعإلا نم هل لع ال حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف (ءاج)

 ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ةفصو (لجرلا)ل ةفص (ميركلا) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا
 ت ل

 هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو :(لجرلا) ىلع نايب فطع (ٌيلع) ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا

 ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرم ا ديكوتو ؛(لجرلا)ل ديكوت (سفن) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 ؛فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاها)و .فاضم (سفن) «نيسلا ىلع ةرهاظلا

 :فاقلا ىلع ةرهاظلا E هعفر ةيالعو هلثم عوفرم عوفرملا لدبو ء(لجرلا) نم لدب (قيدص)

 :فطع فرح (واولا) ءفاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (قيدص)

 نم هنال واولا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو «(لجرلا) ىلع قسن فطع فوطعم (وخأ)

 تفاعلات رج لحي فلا یلغ ىس لسم رش عاشا)و :فاضم ىغا هلا زآ ةا اسلا



 ےسی رس١س أذ

 ےس ےب اهتلثمأو تاعوفرملا ددع سس

 عدلا ٌعيِمَس هللا نإ ءاَريدَق كير ناكو ءٌصلخُم ميهاربإ :ةيتآلا ةلثمآلا برعأ

 :باوخح ا

 رخ (ٌصلخُم) ةرهاظلا ةمضلا ةعفر ةمالعو «ءادتبالاب عوفرم ءادتبم (ميهاربإ) )١(

 .ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءأدتبملاب عوفرم ءأدتبملا

 عوفرم ناك مسا (َُر) ربخلا بصنيو مسالا عفري ءصقان ضام لعف (ناک) )٢(
 فاضم بطاخلم ا ريمض (فاكلا)و «فاضم (بر)و «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءاہب

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ءاهب بوصنم ناك ربخ (اًريدق) .ضفخ لحم يف حتفلا ىلع ینبم ؛هيلإ

 .ةرهاظلا

 ةحتفلا هبصن ةمالعو «هب بوصنم نإ مسا (هللا) ءبصنو ديكوت فرح (نإ) (۳)
 «فاضم عيمسو «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ؛ےب عوفرم نإ ربخ (عيمس) ةرهاظلا

 .ةرهاظلا ةرسكلا هضفخ ةمالعو «ةفاضإلاب ضوفخم «هيلإ فاضم (ءاعدلا)و

 فطعو ديكوتلا عمتجا اذإو ؟عباوتلا عاونأ ام ؟اعوفرم مسالا نوكي عضوم مك يف
 ادتبملل لّثم ؟اهنم همدقت يذلا امف اهلك عباوتلا تعمتجا اذإ ؟اهبترت فیکف تعنلاو نايبلا
 .نيلاثمب هبئانو لعافلاو (نإ) ربخو (ناک) مسا نم لکل لثم .نيلاثمب هربخو

 مڑ 7
 ےہ

 2 چ ےہ ی ها ےہ یف ۶

SEEو ےہ یگ زا تہ اف لا ا ہک وک اف  
 ۰ ےس تت ل عج ہہ عوفرما م وج وه لع لعافلا بابر ا

 :ةغللا يف هانعم امأ .يحالطصا رخآلاو «يوغل اهدحأ 083۷

 .لعفلا دجوأ نمع تک

 .فلؤملا لاق امك «هلعف هلبق روكذملا عوفرم ا مسالا :وهف حالطصالا يف هانعم امأو

 وهو «ًالعاف امهنم دحاو نوكي الف ؛فرح ا الو لعفلا لمشي ال (مسالا) :انلوقو



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ۰ هس ےہ ا 5 2 ۱ ٢ك ےس
 حصا ےس ےس سس صح لعمل ےہ

 حيرصلاب لوؤملا مسالاو .حيرصلا مسالا لمشي

 عٹم دلو نت ےن حف لاق © :ىلاعت هلوق يف (ميهاربإ)و (حون) :وحنف حيرصلا امأ
 ¥ ر لک ا

 : مانع ایٹ ١

 3 مكه لرب ع

 راف ا اک اک اأ ۃهنَكَي َرَلَوأ ط× :ىلاعت هلوق وحنف حيرصلاب لوؤملاامأو

 را او ب روس يسال

 لعاف ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو (نأ)و ؛(نأ) ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو «هلعافو

 + ۶ بھَھٍٰٰ ةتانو ءانلازنإ مهفكي ملوأ :ريدقتلاو (يفكي)

 لعاف (حون) «بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (لاق) :اہارعإو .؟١ :ةيآلا «حون ةروس ١٦

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم

 ینبم نامزلا نم ىضم امل فرظ (ذإ) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو ۱۲١. :ةيآلا ءةرقبلا ةروس (7)

 لعف (عفری) «(ذإ ركذا) ريدقتلاو -حيحصلا ىلع- فوذح لعفل هب لوعفم بصن لم يف نوكسلا ىلع
 لعاف (ميهاربإ) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم

 فاضم (ميهاربإ عفري) ةلمجو «فاضم (ذإ)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم

 .هيلإ

 «بارعإلا نم هل لحم ال فرح يخيبوتلا ماهفتسالل (ةزمهلا) :اهبارعإو 5١. :ةيآلا :ٹوبکنعلا ةروس ()

 همزج ةمالعو (1)ب موزجم عراضم لعف (فكي) «بلقو مزجو يفن فرح (4) «فطع فرح (واولا)

 (ميملا)و .هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و «ءايلا وهو ةلعلا فرح فذح

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ریمض اهيف ةمغدملا (ان)و ءبصنو ديكوت فرح (نأ) < ؛عمح لا ةمالع

 لصتم ریمض (ان)و كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب يضام لعف (لزنا) 0 عنا يدق

 ۱ یر ےس رے ےب

 يف -هللا ےحر- دوعسلاوبأ لاق .(انلازنإ مهفكي ملوأ) :ريدقتلاو «(فكي) لعاف ردصم ليوأت يف هيلع

 ىلع ادر اعت هتهج نم دراو فئاتسم مالك) : ہک نهنگ روا 35 :ىلاعت هلوق يف )٤/ ۳٣٤٤( “هریسفت»

 رصقأ) :يأ «ماقملا هيضتقي ردقم ىلع فطعلل واولاو ءيفنلاو راكنإلل ةزمهلاو «هنالطبل اًنايبو مهحارتقا

 مالكلا يف ماشه نبال (۱۹ ۱۳ /۱) "ىنغملا7 رظناو .هظفلب ها.(تايآلا رئاس نع ةينغم ةيآ مهفكي ملو

 .(ةزمها) ىلع

 یا رلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (رسی) ()

 ردصم فرح (نأ) ؛هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لصتم ريمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و

 ريمض هلعافو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو (نأ)ب بوصنم عراضم لعف (كسمتت) «بصنو

 یر روی واچ یر رمل یس ور دم سج ارحم

 ˆ لعاف ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو (نأ)و ءلعفلاب ناقلعتم رورجملاو را او هرخآ ىلع ةرهاظلا



mama anon |مس ںیہ روم سس  
 “مسح

 تھک ۳ اهتلثمأو تاعوفرلا ددع ت7

 .كمنص ىنبجعأو َكُكُّسَت ینرسی :امهيف ریدقتلا ' (تْمَص اَم ىنّيَجعأ) :كلوقو
 امھنم دحاو نوكي الف ؛ اًرورجم وأ « اًبوصنم ناك ام جرخي (عوفرملا) :انلوقو
2 

 .ًالعاف

 اهمدقتي مل اسہ اف ؟*ماوخأو (نإ) مساو ادتبلا جرخي (هلعف هلبق روكذلا) :انلوقو

 انهيت نإ و اار (داك) مساو ءاتاوخأو (ناك) مسا اًضيأ جرخيو «ةتبلأ لعف
 مساك لعفلا هبش , لمشي ام لعفلاب دارملاو « امهنم دحاو لعف سيل لعفلا اذه نإف لعف
 :وحن يف لعافلا مساو « تھم اڑ وک (قيقعلا َتاَهْيَم) :وحن يف لعفلا

 .(لئاضفلاب ككسمت ينرسي) :ريدقتلاو «(رسي)ل

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (بجعأ) 00
 نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (عنص) «نوكسلا ىلع ينبم ردصم فرح (ام) «هب لوعفم بصن لحم
 تی لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم رمض (ءاتلا)و < كرحتم عفر ريمضب هلاصتال
 اًمسا (ام) نوكت نأ زوجيو (كعنص ينبجعأ) :ر يدقتلا وه( بجو لعاف عفر لحم يف اهدعب امو (ام) نم
 نم امل كغ ل كوع را دعا کس اکو يسع لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع اّینبم ًالوصوم

 .(هتعنص ام تو "و :فوذح ادع 0

 وم ہہ تی هدم ہو رح

 SS دم رم طول روك لق ا جو برج
 ۱٢۷(. /۲) ؟لیقع نبا حرش” 0

 70 نم يلءاج اڑ وج «دئاز رج فرج رورجملا دیقلا أذهب جرخيف «يلصأ رج فرحب رورجملا :ی

٤ TS 

 نوكي (نإ) مسا نآل ؛(نإ) ربخو :هباوصو -هللا ةهمجحر- حر ےس حج یساط 7

 :هلوقب مورجآ نبا دارمو ہروھمح ا دنع ثدحلا نع ةدرجم ؛ةصقان لاعفأ امهتاوخأو (داك)و (ناك) نو
 و

 .(۷۷ص) يدماحلا ةيشاح رظنا .صقانلا جرخف ماتلا لعفلا (هلعف هلبق...)
 .هتمالع لبقي ملو لعفلا ىلع لد ام :وه 1
 :(َدُحَب) ىنعمب بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ینبم -حيحصلا ىلع- ضام لعف مسا (تاهيه) “

 .هرخآ ىلع هي ةمضلا هعفر 0 اتاوجاو عوفرم 7 (قيقعلا)

 A TS م ل

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو



 ےہ ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا lof حب
 س يالا بار

 0 سی مع
 تر یک ترک

 اظلا : ۳ عاشلا داسق
 ره وا ر شع ها ھ8 یم ا ائ ف ا

 هع هر وی كارو 3 ا اد س ےہ 3 2 7 9 رح 7

 :لنر م همن ث لر ماف . ےل هكا حب شش ھل ف . بھت و بش اض .ٴمبست | ماه عش و یاش
 هما م 4 ےس ]57ر ا 3 احل 9 ك

 A یھ RS قبر ا و را ھا ہو ہک ھم N A E A ب یو ا تا
 عو اس و اےس ل مش د ہیر ولیم ع تشب ےل رت ہد رع ماق و «ناديزلا موعیو نادیزلا ماكو

 3 تو رج جن 9 1 د 0 یارو

 ا ےہ 9 7 نا م E رر ا f7 ef ےس ہم و و 0-4 هك د ٥ و نک 2

 ہ ےس اكسال ےس اق و ا ی اكسل خوہش و ؛ٹںاذسہها بتماقو «كنه موهو « كنه تماقو «لاجرلا
 ےگ مم ص ےک أ 7-5 ےہ ےس ر ےہ 8

 2 م یا رھا ا Î لغ ا ةو ى E 8 72 Ya و ا جے وک وک ےس ھی وس سس
 ؛یم ماقو «ت وحس موعیو «توحا ماقو هدو موہ و دونها بم فو بلا كنا موشن 3

 ےک و َ
 ا ا 3 2 2-7
 ہنی كيتا ام 6 ٠یم رزق موقیو

 یتا یس

 ام :وهف رهاظلا امأف ؛رمضملا یناثلاو ءرهاظلا لوألا :نيمسق ىلإ لعافلا مسقني :لوقأو

 .ةنیرق لإ ةجاح نودب ةا ىلع تان

 .ةبيغ وأ ؛باطخ وأ «ملكت ةنيرقب الإ هنم دارملا ىلع لدي ال ام :وهف رمضملا امأو

 عجبا ءاماساعس اعرب را ر اک نا ان «عاونأ ىلع رهاظلاو

 هدهف ؛اشنؤم نوكي نأ امإو اركذم نوكي نأ امإ ةعبرألا عاونالا هذه نم لکو «ريسكت

 هبارعإ نوكي نأ امإو «ةردقم وأ ةرهاظ ةمضب هبارعإ نوكي نأ امإف اًضيأو یاونأ ةينامث
 چ

53 7 
52 

 نأ امإو ءايضام لعفلا نوكي نأ امإ لاوحاالا هذه لك ىلعو ؛ةمضلا نع ةبایٹ فورخ اپ

 Vs r ےہ ےس ع کے ريف رہ ر : :

 عمو « (دلاَخ َرضَحو ٌدّمَحُم رفاَس) :يضاملا لعفلا عم ركذملا درفملا لعافلا لاثمف

 .(ٌدلاَح وع وت َرفاَسَي) :عراضملا لعفلا

 ےہ هعفر و E عوفرم ادق (مداق) :بارعإلا نم هل لحم ال فرح ماهفتسالل (ةزمحلا) 5

 8 0 1 = a لڑ! ی [عاذ 3 5 ۴ 1 32

 (مداق)ل لعاف (وبأ) ؛رخآا یلع ةرهاظلا
 ا ا كس يأ وهو .لعاف ىلإ جی لع ف مما 2

 امدقم اربخ (مداق) رعي نأ روجنو .ةتسلا وأ ةسخلا ءایسالا نم هنآل داەلا هعف, ةمالعو (مداق)ب عوفرم

 ۱ ۱ 8 ےہ ول 324 ۱ 5 ںی

 هنآل واولا هعفر ةمالعو ورم رخڑؤم ادتہم (وبأ)و ؛رخآ ینع ةرهاظلا ةمضلاأ هعفر ةمالعو عوفرم وهو

 .هيلإ فاضم (فاکلا)و .فاضم (وبأ)و ءةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم

 لاثمب امإو ؛ےسفن لاشملاب امإ :تمدقت دق (هنم هاظلا عا نأ ١ اعافلا ءاقأ



 ےس سکے سس - اهتلثمأو و و تاع وف وقرملا ددع ٠ ددع دوو 1
1 

 اہ بس ڈس یسووچ و اہ ٹڑگڈشھشٹرسشسشرسشاوڈھس

ens nrیے ےس ےس ےس ھڑن ےس سج ےویس کس  ane 

 ا راكع ناقیدصلا َرَضَح) :يضاملا لعفلا عم ركذملا ىنثملا لعافلا لاثمو
 .(ناّوَخآلا ٌرفاَسيو .ناقيدصلا رِضْحَي) :عراضملا لعفلا عمو

 ا ا مج جال لعفلا عم ركذمل حيحصت عمج عومجملا لعافلا لاثمو
 O ججو َنوُدَمَحْلا رضحي) :عراضملا لعفلا عمو +0802 محو

 ىاقدصألا َرَّضَح) :يضاملا عم -ركذم وهو -ريسكت عمج عومجملا لعافلا لاثمو
 .(ُءاَمَعُولا ٌرفاسيو ءءاقدصألا رضحي) :عراضملا عم E راو

 عمو داحس ترفاَسو دنه ترضح) :يضاملا عم ثنؤملا درفملا لعافلا لاثمو
 e رفاَسُتو دنه رضحت ) : عراضملا رر ړل

 عمو نالا ترفاسو نادا تّرضَح) :يضاملا عم ثنؤملا ىنثملا لعافلا لاثمو
 .(نائئيرلا رفاسو «نادنها رضحَت) :عراضملا

 تَرفاَسو تادنما ترضح) :يضاملا عم ثنؤمل حيحصت عمج عومجملا لعافلا لاثمو
 .(تاَبيَرلا ٌرْفاَسُتو تادا رضحت) :عراضملا عمو لا

 ُنوُنْغا تّرضح) : :يضاملا عم ثنؤمل وهو ںیسکت عمج عومجملا لعافلا لاثمو
 .(ُبَناَيَزلا َرفاَسُتو دونها رضحت) عراضملا عمو «(بنايرلا تّرفاسو

 ىلا ادع ام ةلثمألا نم مدقت ام عيمج ةرهاظلا ةمضلاب هبارعإ يذلا لعافلا لاثمو
 .ركذمل حيحصتلا عمجو «ثنؤملاو رکذللا

 ََقاَس)و :(یتّقلا رضَح) :يضاملا لعفلا عم ةردقملا ا ةمضلاب هبارعإ يذلا لعافلا لاثمو
 کد «(يضاقلا رف رفا سي)و «(ىقلا ر ٌرضْحَي) :عراضملا عمو «(يقيدص َلَبقَأ)و ء(يضاقلا

 هم

 .(يقيدص

 لع ةلثمأ نم م نع رعإ و :لا اعافلا ةلثم دقت ام ةمضلا رع ةبئانلا فورحلاب هبا 0 0

 كرا رفاسي)و رضحی) تھا عر ہو كوخ 3 00 0-0



 ا و پک وک و ا و کرہ ST یی
 سم ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 س ا اک تہہ

 رمصلا لعاشلا غاونا
 ےک ےک ےہ و شو ب رم حرف 5 اما ےہ او 8گ : 28 ؛ تسمو 3 2, 7 07

 تی وج ود وم رہ وو ہم وت اساس نش خیخجےن ١ بيل ےہ مهمل ١ و . ياق
 ۴ف ےس ٭ ےہ 7 ۔ےگ 2 یی

 تحت ےب a لوق

 «بئاغ ىلع لدي نأ امإو ؛بطاحخ ىلع لدي نأ امإو ءملكتم ىلع لدي نأ ا

 نأ امإو ءادحاو ملكتملا نوكي نأ امإ هنأل ؛نيعون ىلإ عونتي ملكتم ىلع لدي يذلاو

 ؛عاونأ ةسمخ ىلإ امهنم لک عونتي بئاغ وأ بطاخم ىلع لدي يذلاو ہدحاو نم رثكأ نوكي

 ىنثم ىلع لدي نأ امإو «ةثنؤم ةدرفم ىلع لدي نأ امإو ءركذم درفم ىلع لدي نأ امإ هنأل

 ينثا عومجملا نوكيف ؛ثنؤم عمج ىلع لدي نأ امإو ءركذم عج ىلع لدي نأ امإو ءاّقلطم

 (ًتبطقلا را تن )اتم سرا تانك ا 2س ولا چے لاشمف
 (١ڑ مے" م ر

 (تدھتجا)و

 :ةعامحلا ةلزنم اهلزنيو هسفن مظعي يذلا دحاولا وأ ددعتملا ملكتملا ريمض لاثمو

 (اًندَهَتِحا)و (اًَظْفَحِ)و ا

 "(تذهتجا)و (تطظك )را تن ض) رکالا دحارلا باغلا رض لاو

 ىلع ينم لصتم ريمض (ءاشلا)و «كرحتم عفر ریمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (برض) ( ْ

 .(تبرض) بارعإك تدا «تظفح)بارعإو «لعاف عفر لحم يف مضلا

 ىلع ينبم لصتم تما ترا رحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ینب خب ضام لعف (برض) ()

 .(انيرض) با ارعإک (اندھتجاو ءانظفح) بارعإو «لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 هلقام ناك اذإ ًالعاف نوكي :باوحلاف ؟هب الوعفم نوكي یتمو ءالعاف (ان) نوكي یم :تلق ناف

 اف دولا ةقلا هزت انا ذر ھارھ ترک را رعد: تہ اھ اھ :لثم ءافلأ نشل اك اي رع

 لصتا اذإ امأ «يضاملا لعفلاب لصتا اذإ همكح اذه .ةدحوملا ءابلا حتفب ءانبرض ءاناعد :لثم ءاحوتفم

 "بكاوكلا» نم فرصتب ها. # اَتدياَوُت ال تر 4 قم 3 هب لوعفم (ان)ف رمألا وأ عراضملاب

 .لدهألل (5١ه/١)

 ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاتلا)و «كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (برض) ”٠

 CARE تھا :تظفح) بارعإو ءلعاف عفر لح يف حتفلا



 © (تذهتجا)و (تظفح)و (ِتّبَرَض) :ةثنؤملا ةدحاولا ةبطاخملا ريمض لاثمو
 «(امظفَح)و (امتبِرَض) :نيتتنؤم وأ نيركذم نینشالا نيبطاخملا ريمض لاشمو

N 

 " (ئذهتجا)و (مأفح)و (مٹِرض) :روكذلا عج نم نیبطاخللا ریمض لاثمو
 . © فذهتجا)و (ٌنظْفَح)و (َبَرَض) :تاثنؤملا عج نم تابطاخلا ریمض لاثمو
 © نأ بر ذَمحَ) فلوق يف (برص) تناغلا رگالا دهاولا رض لاثمو

 يف َدّهَتجا ٌدِلاَخ) :كلوق يف (دّهتجا)و © (ُهّسْرَد طفح ميهاربإ) :كلوق يف (ظفح)و

 ۳( E تا :كلوق يف (تّبرض) :ةئاغلا ةثنؤملا ةدحاولا ريمض لاثمو

 ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءاتلا)و كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (برض) ١(
 .(تبرض) بارعإك (تدهتجاو «تظفح) بارعإو «لعاف عفر لحم يف رسكلا

 ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاتلا)و ؛كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (برض) ۳
 (اتدهتجاو ءامتظفح) بارعإو «ةينثتلا ىلع لاد (فلالا)و ءدامعلل (ميملا)و ءلعاف عفر لحم يف مضلا
 .(امتبرض) بارعإك

 ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاتلا)و «كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (برض) )٣
 .(متبرض) بارعإك (متدهتجاو ءمتظفح) بارعإو «عمجلل (ميملا)و «لعاف عفر لحم يف مضلا
 ىلع ینبم لصتم ريمض «ءاتلا)و «كرحتم عفر ريمضب هلاضتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (برض) ٤
 بارعاک (نتدهتجاو «نتظفح) بارعإو «ثانإلا عمج ىلع ةلاد (نونلا)و «لعاف عفر لحم يف مضلا
 .(نتبرض)

۱ 
 ىلع ىينبم ضام.لعف (برض) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (دمحم) )٥(

 ةمالعو -حصألا ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (اخأ) «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض هلعافو حتفلا
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و «فاضم (اخأ)و قةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنآل فلالا هبصن
 .ًادتبملا ريخ عفر لحم يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمج او «فاضملاب رج لحم

 1 .ةحتفلا هبصن ةمالع (سرد) نأ الإ ءاهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ ؟1)
 ىلع ينبم ضام لعف (دهتجا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتب الاب عوفرم ًادتبم (دلاخ) ۶

 هرج ةمالعو (یئ)ب رورج مسا (لمع) ںج فرح (يف) «(وه) هريدقت ازار ڈش رض هلعافو حتفلا
 رج لحم يف رسكلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاضا)و «فاضم (لمع)و ماللا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا
 .ادتب ا ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ءلعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ,فاضملاب

 = ىلع ینبم ضام لعف (برض) ىرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم ادتبم (دنه) 0



ome 10۸ 53-8ے ہور پو ہیر ہل ۔_یے نہ رے  

 س ةيتسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلاللحلا ٠١۸ ب
EOFتعا ار 1 فو قا تا کا ربو "هنأت تقم تو  

 . (اهلّمَع يف
 رص ےس

۰ 

5 1 
7 ۶ 7 

 نادمحملا) :كلوق يف (ابَرَض) نيتثنؤم وأ اناك نيركذم نیبئاغلا نينثالا ريمض لاثمو

 اظفَح ناَدَّنَحْلا) :كلوق يف (اًظفَح)و ء'“[اماَع ارض نادن لا) :كلوق وأ «”(اًركب ارض

 ناركبلا) :كلوق وحن نم (ادّهَّتِجا)و و ء2 ٥ :كلوق نا ا

 امان تاتکاذ :كلوق رحن يف (اَماَق)و ء (ائدّهتِجا تابوا كوت و قف

 : اس اَکماَق نادنملا) :كلوق وأ ¢ و

 اکا

 (تخا) «بارعإلا ءم هل امم ال ف e دا (ءاقلا) ط6 ) هريدقت ارا وح تتسم ريمض هلعافو ستفلا
 تارک ا نم ر يه / هر وو :

 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 ینہم لصتم ريمض (اھڑو :فاضم (تخأ)و ؛ءاتلا ىلع

 دتا راح عفر لم يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمخاو «فاضملاب رج لحم یف نوكسلا ىلع

 .اهلبق يتلا بارعإك اہارعإ ١(

ا (لمع) ءرج فرح (يف)و «ةمدقتملا (تبرض دنھ) بارعإک (تدھتجا بنيز) بارعإ )3ر
 (يف)ب رور مس

 يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (اه)و :فاضم (لمع)و «ماللا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 لعفلا نم ةلمجلاو :انه لوقن اننأ الإ (دهتجا) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ءفاضملاب رج لح

 آن رک عفر لح یف لعافلاو

 ؛حتفلا ىلع یبم ضام لعف (برض) ؛ینثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم ادم (نادمخلا)

las ACADقم  NEهبصن ةمالعو بوصنم هب لوعشم (اًركي) لغات عفر لع ل  

 الا یف عفر لحم يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 .بارعإلا نم هل لح ال فرح ثيناتلل (اتبرض) يف (ءاتلا) نأ الإ ءاهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ

Elفاضم اب رج لحم يف لاثملا اذه يف «ءاملا) نأ الإ «لبق ةمدقتملا (اًركب ابرض نادمحملا) بارعإك  

 .ةينثتلا ىلع لاد (فلألا)و ءدامعلل (ميملا)و

 .بارعإلا نم هل لحم ال ثينأتلا ىلع لاد فرح (اتظفح) يف (ءاتلا) نأ الإ ءاهلبق ىتلا بارعإك اهبارعإ

 لعافلاو لعفلا نہ ةلمحلاو :لہیق ةمدقتملا (ابرض نادمحملا) بارعاک (ادهتجا ناركبلا) بارعإ (۷)

 ءادعملا رش عفر لح یف (ادھتجا)

(Aj5 (ءاتلا) نآالإ (ادهتج ۱ نارکیلا) بارعإاک اهبارعإ 
 .بارعإلا نم هل لع < فرح (اتدھتج < 2 

 «رج فرح (ءابلا)و :لبق ةمدقتملا (ايرض نادمحیملا) بارعإك (اماق نادمحللا) بارعإ
 تنشأ (بجاو)

 (بجاو) یابلا یلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ءابلا)ب رورج
 مم لصتم ربمض (ءاشا)و :فاضم

| 

 رجملاو راج او «ةينثتلا ىلع لاد (فلالا)و ہدامعلل (ميملا)و ءفاضملاب ح لح يف نوكسلا ىلع
 ٭ و ا رک

 .(ماق) لعفلاب ناقلعتم

 .بارعإلا نم هل لح ال فرح ثينأتلل (اتماق) يف (ءاتلا)و ءاهلق علا بارعإك اهبارعإ ٠(
2 
 اج



 نک ےس صصص ا
 ےہ ا اهتلثمأو تاعوفرملا ددع س تی

 اوُبرَض لاَجَّرلا) :كلوق وحن نم (اوبرض) :روكذلا عج نم نیبئاغلا ريمض لاثمو ھم ہہ
 نم (اوُدَهَتِجا)و © (مُهَسوْرُد اوظفَح ذیمالّلا) :كلوق وحن نم (اوظفَح)و « (مَهءاَدعأ ےک را رپ 3 رن 2 ےہ 2 E : اے 1 و ںی

 . (اودّهتِجا ديمالتلا) :كلوق وحن دیک قام سو 2 5 5 3

 رض تايتفلا) :كلوق وحن نم (َنْبَرض) ثانإلا عج نم تابئاغلا ريمض لاثمو
 (ندهتجا) اذكو : (نھتاَناَمَأ نظفح ءاسنلا) :كلوق وحن نم (نظفَح ) اذكو ء (نهتاودع < ےس دو ٠ (ح) رت او وس وہ سم 95 1 ب يضع . O) رات هوس

 ا فال نر نع

 هفيرعتو ()صَنملا َريمّضلا ) اهيف ريمضلا ىمسي ةقباسلا رشع ىبثالا عاونآلا هذه لكو
 '“ رايتخالا ةلاح يف (الإ) دعب عقي الو مالكلا هب أدتبي ال يذلا :وه هنأ

 ىلع ينب ضام لعف (اوبرض) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (لاجرلا) 7
 (فلألا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (واولا)و «ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا
 (ءاملا)و :فاضم (ءادعأ) ءةزمملا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ءادعأ) ةقراف
 لعافلاو لعفلا نم ةلمح او «عمجلا ةمالع (ميملا)و :فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ریمض
 .أدتبملا ربخ عفر لحم يف هب لوعفملاو

 .اهلبق تلا بارعإك اهمارعإ (0)

 .ادتبملا ربخ عفر لحم يف «(اودهتجا) :لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو :انه لوقنو :(اوبرض لاجرلا) بارعإك اهمارعإ ۷

 ىلع ينب يضام لعف (برض) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (تايتفلا) (5)
 .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ةوسنلا نون)و ء(ۃوسنلا نون)ب هلاصتال نوكسلا
 عمج هنأل ةحتفلا نسع ةباین ةرسكلا هبصن ةمالعو ۔حصالا ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (تاودع)
 (نونلا)و فاضلاب رج لحم يف رسکلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاطا)و «فاضم (تاودع)و ءم لاس ثنؤم
 ..ًادتبملا ربخ عفر لحم يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمح او «ثانإلا عمج ىلع ةلاد

 .اهلبق ىتلا بارعإك اهبارعإ (9)

 لحم يف «(ندهتجا) :لعافلاو لعفلا نم ةلمحلاو :انه لوقن اننأ الإ ء(نبرض تايتفلا) بارعإك اهارعإ 17
 .ًادتبملا ربخ عفر

 يف الإ دعب عقي الو .هوحنو (كمركأ)نم فاكلاك هب أدتبي ال يذلا وه :لصتملاف :(۸۹/۱) ليقع نبا لاق (۷)
 :هلوقك رعشلا يف اًدوذش ءاج دقو «(ك الإ تمركأ ام) :لاقي الف «رايتخالا

 رضا هالإ ضو يل اق ىلع ْتَعَب ةئف نم شرعلا برب ُدوعأ
 ةيشاح»و ««يهكافلا ىلع سي ةيشاح” عم (ء) لا ىلع يهكافلا ةيشاح” رظناو

 وكي الأ :رايتخالا يف هلوق ىنعمو ١١١( ص) “يوارفكلا
 م

 .رعاشلا هيلإ رطضا امم ن



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ےس

 هب ادعت يذلا سر ND مشت نشضلا نم رخآ عون يف ينأي اهلثمو

 ا O :لوقت  رایتخالا ةلاح يف (الإ) دعب عقيو

SU Oنتا الإ ترم امو  
 ص ےہ ع

 برض ام)و وه آلإ َبَرَض اَم)و “شا الإ ترض ام)و م” سش تار

 وحلا اک رس ا ےن او وا َبَرَض اَم)و ء''(يھ آلإ

 (كايإ الإ تيأرام) :وحن الإ دعب هعوقوو ء4 ثبيَحسَت َكاَيَِو بت َكاَّيِإ لہ :وحن هب ادتی يذلا :هلوق )١(

 دقف ًالحم ةعوفرملا ةلصفنملا رئامضلا امأو الحم ةبوصنملا ةلصفنملا رئامضلاب تلثمو «ةمدقتملا عجارملا رظنا

 .(نمؤم انأ) :كلوقكف مالکلا ءادتبا يف اهعوقو امأو ءالإ دعب اهعوقول حراشلا لثم

 ريمض (انأ) هل لمع ال حرفم ءانثتسا فرح (الإ) «حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (برض) «ةيفان (ام) ؛*)

 ؛فوذحملا (برض) لعاف نم ًالدب (انأ) برعن نأ زوجيو «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصفنم

 :(ا0الإ دع ارض انه) : ريدقتلاو

 هل لحم ال ءانثتسا فرح (الإ) «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (برض) «ةيفان (ام) ()

 نم ًالدب (نحن) برعن نأ زوجیو ءلعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض (نحن) «بارعإلا نم

 .(نحن الإ دحأ برض ام) :ريدقتلاو :فوذحلملا لعافلا

 ينبم لصفنم ریمض (نأ) «بارعإلا نم هل لحم ال ءانثتسا فرح (الإ) ءضام لعف (برض) «ةيفان (ام) :::

 ام) :ريدقتلاو «فوذحملا (برض) لعاف نم الدب (نأ) برعن نأ زوجيو :لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم باطخ فرح (ءاتلا)و «(تنأ الإ دحأ برض

 .بارعولا نم هل لحم ال رسكلا ىلع ىبم باطخ فرح (ءاتلا) نأ الإ ءاهلبف قلا فا رعاك ابنا رمز كو"

 .ةينثتلا ىلع لاد (فلألا)و «دامعلل ك نأ الإ «ةمدقتملا (تنأ الإ برض ام) تا ضا اا 9

 .عمجلل (ميملا)و ءمضلا ىلع ينبم (ءاتلا) نأ الإ «ةمدقتملا (تنأ الإ برض ام) بارعإك اهبارعإ (/)

 ىلع لاد فرح (نونلا)و «مضلا ىلع ینبم (ءاتلا) نأ الإ «ةمدقتملا (تنأ الإ برض ام) بارعإك اهبارعإ ؛۸)

 .بارعإلا نم هل لح ال ثانإلا عج
۱ 

 ال غرفم ءانثٹسا فرح (الإ) «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (برض) «ةيفان (ام) ۰

«لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصفنم ريمض (وه) «بارعإلا نم هل لحم
 (وه) برعن نأ زوجیو 

 .(وه الإ دحأ برض ام) :ريدقتلاو ءفوذحملا لعافلا نم ًالدب

 .اهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ ٠

 (اص) نم (ءاحلا)و «ةينثتلا ىلع لاد (فلآلا)و دامعلل (ميملا) نأ الإ «(وه الإ برضام) بارعإك اهبارعإ ٠

 .مضلا ىلع ینبم

 .عمجلل ةمالع (ميملا) نأ الإ «(اه الإ برض ام) بارعإك غ

 .بارع إلا نم هل لحم ال ثانإلا عج ىلع لاد فرح (نونلا) نأ الإ ءاهلبق يتلا بارعإك اہارعإ 7

7 



 بس ےآ ١ اهتلثمأو تاعوفرملا ددع س

 ةراشإلا هذه نم عسوأب لصفنملا ريمضلا عاونأ نايب یيتایسو "٠ سايقلا يرجي اذه ىلعو

 .ربخلاو ادتبم ا باب يف

 :تانيرمت

 اًيضام لعفلا نوكي نأ ظرشب «نيتلمج يف ًالعاف ةيتآلا ءامسألا نم مسا لك لعجا ١-

 .ناصحلا .عيبرلا .ةرجشلا .ذاتسآلا .ينبا .نوصلخملا .راجتلا .كقيدص .كوبأ

 يف هل ًالعاف اهنم دحاو لك لعجاو «نيمسا ةيتآلا لاعفألا نم لعف لك عم تاه -۲

 :لعافو لعف ىلع ةلمتشم ةديفم ةلمجب ةيتآلا ةلئسآلا نم لاؤس لك نع بجأ -۳

 ؟عنصت اذام (ه) ؟رفاست یم ()

 ؟كاقلأ ىتم (و) تان نیست ا (ت)

 ؟فيصلا لصف يضقت نايأ (ز) ؟كوخأ رضح له (ج)

 ؟هسردت يذلا ام (ح) ؟باتكلا تدجو فيك (د)

 :لعافو لعف ىلع اهنم ةدحاو لك لمتشت الج ةيتآلا تاملكلا نم نوک ٤-

 ۱ :بارعإلا ىلع بیردت

 :ةيتآلا لمح ا برعأ

 و عن کک ا نرخ و ور ا و واک قدما و

 نم اهوخنو ء(مکایإ الإ تبرض ام)و :(كايإ الإ تبرض ام) :وحن قلصفالا رئامضلا ةيقب سايق :يأ 0



 سس ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ١١١ جس

 :باوحلا

 «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع يبم ضام لعف :َرَضَح :(ْدَّمَحُم َرَضَح) )١(

 .هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم لعاف :ٌدَّمحُم

SELDبارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف : » 

lS 

 عوفرم عراضم لعف :روزي «سيفنتلا ىلع لاد فرح :نيسلا (يضاقلا اَنْروُريَس) (۳)

 ىلع ينبم هب لوعفم :انو ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «مزاحلاو بصانلا نم هدرجتل

 عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم لعاف :يضاقلاو ءبصن لحم یف نوكسلا

 .لقثلا اهروهظ نم

 :خأو «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف :لبقأ (يخأ لبقأ) )٤(

 ةكرجب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو «عوفرم لعاف

 .رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هيلإ فاضم ریمض ملكتملا ءايو «فاضم خأو «ةبسانملا

 لت

 لوؤملا لعافللو «نيلاثمب حيرصلا لعافلل لم ؟اًحالطصاو ًةغل لعافلا وه ام

 مساب عوفرملا لعافللو «نيلاثمب لعف مساب عوفرملا لعافلل لثم .اًضيأ نیلاثم حيرصلاب

 _ مسق مك ىلإ ؟رمضملا ام ؟رهاظلا وهام ؟لعافلا مسقني مسق مك ىلإ .اًضيأ نيلاثمب لعاف

 ريمضلا عاونأ نم عون لکل لشم ؟لصتملا ريمضلا عونتي عون مك ىلع ؟رمضملا مسقنی

 لصفنلا ریمضلل لثم ؟لصفنملا ریمضلا وه ام ؟لصتملا ريمضلا وه ام .نیلاثب لصتملا

 .اهنم لك يف هيلع ريمضلا لدي ام نيبو «ةعونم ًالاثم رشع يثاب ًالعاف عقاولا

 :ةيتآلا لمجلا برعأ
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 ےہ ۶۳ اهتلثمأو تاعوقرملا ددع

 ,ايحامبلا ایل
 يف 2 أ لک بل أ

 ر ا نت وک E یو یک وم وج RE 3" ويقل ائ
 او رک دب ج يدا 6 وف أ مسالا قش و (ةلعاف مسي مل يذلا لوعفملا باب) :لاق

 .ةلعاف

 دومحُم عطق) :وحت هب لوعفمو لعافو لعف نم املؤم مالکلا نوكي دق :لوقأو
 هيج وهلا . د ميهاربإ عطقي) :وحنو را لیلَخ ظفح) :وحنو ء"(نصُشلا

 لعفلا ركذب يفتكُيو مالکلا اذه نم لعافلا ملكتملا فذحي دقو “سرلا يلع

 ربیغت امأ ءاًضيأ لوعفملا ةروص رّيغيو «لعفلا ةروص رّيغي نأ هيلع بجي ذئنيحو «لوعفمل او
 اًبوصنم ناك نأ دعب هنإف لوعفملا ةروص رييغت امأو «هيلع مالكلا نو لعفلا ةروص
 نإ هل هلعف ثينأتو «لعفلا نع هريخأت بوجو نم لعافلا ماكحأ هيطعيو ءاعوفرم هريصي

 .(هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا) وأ (لعافلا بئان) ذئنيح ىمسيو «كلذ ريغو ءاثنؤم ناك

 نان تو ود عاب ماو ها

۱ 
 9 و

E EE اس 
 اک

 وأ مض ايضاَم لغفنا ناگ ناف : لاق

 5 7 عر

 هرخآ لبق اَم حتفو
 ر رس ںیم

 فذح دنع لعفلا يف ثدحت ىتلا تارييغتلا تارابعلا هذه يف فنصملا ركذ :لوقأو

Ê 

 «بهذلا روذش»” رظنا .نيهجو نم (لصافلا نع بئانلا)ب مورجآ نبا ربعي نأ لوألا ناك )١(

 .(۸۲ص) «يدماحلا ةيشاح»و (۹٥۱ص)

 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (دومحم) «بارعإلا نم هل لحال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (عطق) (۲)
 ةحتفلا هبصن ةمالعو -حصألا ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (نصغلا) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 .اهلبق يتلا بارعإكاهبارعإ (۴)

 (ميهاربإ) هرخآ ىلع ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (عطقي) (4)

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (نصغلا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 .اهلبق ىتلا بارعإك اهبارعإ ()
 اسد الجھ س سال ترکہ



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا نيد

 لبق يذلا فرحلا رسکو هلوأ مض اًيضام ناك اذإ هنأ كلذو «لوعفملا ىلإ هدانسإو هلعاف

 2 هوا

۰ 

 لعاقلا بنان ماسقا

 دير َبِرَض) :كلؤق وحن ٌرهاظلاف رَْضُتَو ءرهاط :نیمسق ىلع وهو :لاق
A) 

 نام یم رے تب ا لام رس و ہے ے۔ے و 0 موق ہہ 200 :

 :كلؤق وحن َرشَع انثا رَمضلاَو .'(وٌرْنَع مركي)و ء "(وّرْمَع َمركأ)و دبر رضي

 عوفرم لعاف بئان (نصغلا) بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ةغيصلا ريغم ضام لعف (عطق) )١(

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب

 .اهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ (5)
 وهو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعاف (عطقي) (9)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف بئان (نصغلا) «ةغيصلا ريغم

 .اهلبق يتلا بارعإك اہارعإ )٤(

 .(نصغلا عطق) بارعإك اہارعإ )٥(
 .(نصغلا عطقي) بارعإك اهبارعإ (5)

 .(نصغلا عطق) بارعإك اهارعإ (۷)

 .(نصغلا عطقي) بارعإك اہارعإ (۸)

 نم فلتخي هنأ الإ مدقت دقو لعافلا نم رمضملا بارعإك لعافلا بئان نم رمضملا بارعإ :هيبنت

 ۔بئانو «لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاتلا)و «(تبرض) يف لوقت لعافلا نإ ثيح

 بئان ىلإ جاتحي يذلا لعفلا يف لوقت اًضيأو «لعاف بئان عفر لحم يف :لوقت كنأ الإ هلثم لوقت لعافلا

 .كلذ هيف لوقت الف لعاف ىلإ جاتحي يذلا فالخب ةغيصلا ريغم ضام لعف :لعاف

 ؟ةغيصلا ريغم ىنعم ام :تلق نإف

 .هلعاف فذح امل هنزوو هتروص تريغت لعفلا نأ :باوجلاف

 ىلع هتيشاح” يف يوارفكلا هلاق ام باوجلاف ؟لعافلا فذح دنع هتغيص تريغت مل :تلق نإو

 م يذلا عوفرملا مسالا وه -هماكحأ عيمج يف هلعاف ماقم موقي يذلا- لوعفملا) :(۸۲-۸۳ص) “ةيمورجآلا

 :ىلاعت هلوق يف امك هب ملعلاك نايبلا ملع يف ةروكذملا ضارغآلا نم ضرغل فذح نأب هلعاف هعم ركذي

 بصنو ؛«ةيلعافلا ىلع ةلالجلا ظفل عفرب (ناسنإلا هللا قلخو) لصألاو چ انیس ندا قو و

 هيلإ دنسي ام ىلإ اًجاتحم لعفلا يقبو «هب ملعلل (هللا) وه يذلا لعافلا فذحف ةيلوعفملا ىلع ناسنإلا

 ءايوصنم ناك نأ دعب اًعوفرم راصف لعافلا ماكحأ عیج يطعأف .دانسإلا يف لعافلا ماقم هب لوعفملا ميقأف



 اهتلثمأو تاعوفرملا ددع

 برضو نئیرضو مّشرضو اَمْتْبِرصو تبرضو تبرضو اَنبِرَضَو «تبرض)

 .(نيرضو ءاوبرضو ءابرضو تبرضو

 ىلإ رمضملاو رمضمو رهاظ ىلإ -لعافلا مسقنا امك- لعافلا بئان مسقني :لوقأ
 اش است

 ةسخو ءبطاخملل ۃسمو «ملكتملل نانا رفعنا رصلا نيو لك عاونأو

 :انه هزاركت ىلإ انب ةجاح الف ءلافلا تاب ىف هلك كلذ ليضفت اترکذ دقو: :تفاغلل

N تيم ےگ AT AT وک 

 :بارعإلا ىلع بيردت
 .لهاجلا َنيهأ «ملاعلا ُمرَتحُب :نيتيتآلا نيتلمجلا برعأ

 :باوحلا

 مزاح او بصانلا نم هدرجتل عوفرم «لوهجملل یم عراضم لعف :(مّرَتحي) ()
 .ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف بئان :(ملاعلا) ؛ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 ءبارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم «لوهجملل ینبم ضام لعف :(نيهأ) (۲)
 .ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم «لعاف بئان :(لهاجلا)

 :تانيرمت

 «لعافلا فذحاف «لوعفمو لعافو لعف نم ةفلؤم ةيتآلا لمح ا نم ةلج لك - ١

 :لماكلا لكشلاب لعفلا طبضاو «هنع اًبئان لوعفملا لعجاو

 مركي ءارقفلا يبأ يطعي .هسرد ميهاربإ أرق ءاباتك يخأ ىرتشاو «ةرهز دومحم عطق
 .انّير بئاتلا ٌرفغتسي «ةيامرلا يبا ملعتي «دهتجملا ذاتسألا

 :ةديفم ةلمج يف لعافلا نع اًبئان ةيتآلا ءامسألا نم مسا لك لعجا ١-

 هتغيص ىلع لعافلا عم لعفلا يقبف رخآلا نع امهدحأ زییمت ىلإ جيتحاف لعافلا ةروصب هتروص تسبتلاف ے

 :(٤۸ص) يوارفكلا لاق «رمألا فالخب يضاملاو عراضملا لعفلا ف 2 رييغتلا نوكي ال :ةدئاف

 .ها.(هلعاف زكذ مزلي ہنال لوعفملل ہؤانب عا هنوكل)



 ےس ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ٠ 1 تب
 اے سر یب تجسس رششمموم

 .ملقلا باتكلا :ناصح ا رافلا ءرهنلا ءرمنلا «بيبطلا

 بئان هيلإ مضو «لكشلاب هطبضاو «لوهجملل ةيتآلا لاعفألا نم لعف لك نبا -
 :مالكلا هعم هب متی لعاف

 تی تہ
 تاملکلا نيب نم ؛لوھجملل ینب او مولعملل ینبم ا لعفلاو «هبئانو لعافلا نيع - ٤

 هت لااا ابعلا يف يتلا

 E EEN E اھ ساس نم

 جہ بی رووم رر

 يف باطخلا نب رمع ملكي نأ فوع نب نمر لادبع سانلا ملك «ملظلا لثمب رزنتسا الو
 دجأ ال ينإ :رمع لاقف ,نهرودخ يف راكبألا فاخأ هنإ ىتح مهفاخأ دق هنإف ؛مهل نيلي نأ

 طاتحا نم مالي ال ءيقتاع نع يبوث اوذخأ يدنع مهل ام نوملعي ول مہإ ؛كلذ الإ مه

 .ملسي هسفن حش قوي نم «هسفنل

 ف

 هدانسإ دنع لعفلا يف هلمعت يذلا ام ؟رخآ امسا هل فرعت له ؟لعافلا بئان وه ام

 بئانل ةلثمأ ةثالثب لثم ؟لعافلا ماقم هتمقأ اذإ لوعفملا يف هلعفت اذام ؟لعافلا نع بئانلل

 .رهاظلا لعافلا

 2+ م5 تک 3 34

 هب عوفرم ادتمملا رخ (مئاق) رخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر EEN 7 ًادتبم (ديز) (6)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 ةمالعو عوفرم لاثملا اذهو ءةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوألا لاثملا نأ الإ ءاهلبق ىتلا بارعإك اهبارعإ (۲)
 نيونتلا نع ضوع (نونلا)و «ىنثم هنآل فلآلا هعفر

 ےل

 يي ا



aE | 0 0 007دمحم  mE nAدے رجم دیر کرک جس صور  kS Ragmanںی  raدب دبا  semeraےس  

 محو 7 7 اهتلثمأو تاعوفرملا ددع مدع
 هم ےہ انس رص یس وس ول واكل ب سی ھ ہد سش سم موم

 : 7 9 م عدهم ایگ ےل اوس ہر 8

 نع جرخف ؛اًمسا نوكي نأ :لوألا ؛رومأ ةثالث هيف عمتجا امع ةرابع ادقبلا لوقا

 ہک یے ےہ كلذب جرخف ؛اعوفرم نوكي نأ 0 :فرح او لعفلا كلذ
 نرخي نا اذه عمو < ةيظفللا لساوكلا' نع راع توكي نأ اا یلصا یس

 دعب عقاولا مسالا نإف ؛اهتاوخأو (ناك)لشمو ءلعفلا لثم ةيظفللا لا اًيلاخ

 ىدحإ وأ (ناك) دعب عقاولا مسالاو ءقبس ام ىلع لعافلا نع اًبئان وأ ًالعاف نوكي لعفلا

 ی واک مسا یمسی اهتاوخأ

 مسا هنإف ”٠ (ٌرضاَح ٌدّمحَم) :كلوق نم (ٌدَّمحُم) :ةئالثلا رومألا هذه ینوتسملا لاثمو

 تی دم تر رر
 هعم هب متيف "هيلع لمحيو ادب ا ىلإ دنسي يذلا عوفرملا مسالا وه :ربخ او

aرکذم عمج هنآل واولا هعفر ةمالعو عوفرم لاثملا اذه نأ الإ «لبق ةمدقتملا (مئاق ا فان  

 .نيونتلا نع ضوع (نونلا)و ءم اس

 .(مهرد َكبسَح) :اذكه مالکلا لصأو «ةدئاز (ءابلا)ف (مهرد كبسحب) :وحن دئازلا رج ا فرح جرخأ (؟)

 .دئازلاب هيبش رج فرح (بر)ف «(يلباق مرك لجر ًبْر) :وحن دئازلاب هيبشلا فرح ا جرخأو

 :نيمسق ىلإ لماوعلا مسقنت ۴)
 .كلذ ريغو ءاهتاوخأو (نظ)و ءاهتاوخأو (نإ)و ءاهتاوخأو (ناك) :لثم ةريثك يهو ةيظفل لماوع (أ)

 :نانثا اهنم فورعملاو ءةيونعم لماوع (ب)
 .عراضملا لعفلل عفارلا مزاح او بصانلا نم درجتلا ”  .ادتبملل عفارلا ءادتبالا ١

 ؟بکاوکلا)و (۸٥۱ص) “بهذلا روذش” رظنا .ةيونعملا لماوعلا نم ىوقأ ةيظفللا لماوعلا :ةدئاف

 نود .هظفل يف رجلا ترثأ نإف ءالعو اًظفل (أدتبملا يف يأ) هيف ةرثؤملا انه لماوعلاب دارملاو )۱/۱۹٥(.
 هظفل يف رثؤت مل نإو «ةدئازلاب ةهيشلا وأ «ةدئازلا رجلا فورحب رورجملاك 'دتبم هنوك نع جرخمي الف هلحم

 هيف رثؤت ملو ادتبم © ٌلْوَع هه ف لو ابف ال 98 :كلذ لاثم ءأدتبم هنوك نع -اضيأ-هجرخت مل هلحم يف الو
 .لاثملا اذه يف اهطورش رفاوتت ملو طورشب نکل (نإ) لمع لمعي اًيظفل ًالماع اهنوك عم (ال)

 .لبق ةمدقتملا (مئاق ديز) بارعإك اہارعإ ©

 هفيرعتف ءاًربخ ناعقت اهو «ةلمجلا هبشو ةلمجلا هيف لخدت ال (مسالا) :هلوق نأل روصق هيف فيرعتلا اذه )٥(
 وه) :لاق ثيح (١5١ص) “رطقلا حرش» يف ماشه نبا هب هفرعام ربخلل فيرعت نسحأو ؛عماج ريغ اذه

 .(ةدئاف أدتبملا عم هب متت يذلا دنسملا

 -يف ةيلجلا تاحيضوتلا” رظنا .هيلإ دنسي ىنعمب وهف «لوألا نع اًربخ يناثلا نوكي ثیحب أدتبملا ىلع :يأ )٦



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا اا

 ."(ٌرضاَح ٌدّمحم) :كلوق نم (ٌرضاَح) هلاثمو «' مالكلا

 ةمضب نوكي نأ امإ عفرلا اذهو «تيأر امك عفرلا ربخلاو ادتبملا نم لك مكحو

 ءرذعتلل ةردقم ةمضب اًعوفرم نوكي نأ امإو ايت دّمحع)و ٭ ار هللا :وحن «ةرهاظ

 [اًعوفرم] نوكي نأ امإو «''(ءاّسشلا ىَلضف ىَّلَل) :وحنو ' هللا نم ىفطصُم یسوُم) : وحن
 اًعوفرم نوكي نأ امإو (ينآلا وُه يضاقلا) :وحن ءلقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب

 ''(ناَرئاَف نادهكجملا) :وحن ءةمضلا نع بونت يتلا فورح ا نم ف

 .يمثاحلا دمحمل (۳۲ص) “ةيمورجآلا حرش _

 جايتحا ريغ نم ةرهاظ هتدافإو «ديفم (مئاق ديز) :كلوقف دیفی نأ دبال أدتبملا عم ركذ اذإ ربخلا نأ :يأ )١(

 ءيشب رهظتف ةرهاظ ريغ هتدافإ نوکت اًنايحأ نكلو .(مئاق اًديز) نأ اندفتسا اننأ يهو «هنيبي رخآ ءيش ىلإ

 ةدافإ ديفم ريغ هنكلو ءربخ (هلإ)ف # ديو ُهَكِإ مکر 8 :لوآلا لاثم «لوصوملا ةلصو «ةفصلاك رخآ
 نكلو «ديفم ريغ هنكلو «ربخ (يذلا)ف (يذلا دمحم ) :يناثلا لاثمو «دافأ (دحاو)ب فصو املف ةرهاظ

 ماق يذلا دمح) :لوقتف تا هلا فر اذإف دئاعو ةلص ىلإ جاتحي لوصوملا مسالا نأ مولعملا نم

 .(كدنع يذلا) وأ «(رادلا يف يذلا) وأ «(مئاق هوبأ يذلا) وأ .(هوبأ

 .لبق ةمدقتملا (مئاق ديز) بارعإك اهبارعإ )١(

 هب عوفرم أدتبملا ربخ (بر) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (ةلالجلا ظفل) (۳)

 یم ا ورود سطح وحلا تر قامو

 .فاضملاب رج

 .اهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ )٤(
 )٥( اهروهظ نم عنم ةروصقملا فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (ىسوم) ْ

 يح ا اطيمل هيرطسل اال یر س پو رم ےہ أدتبملا رخ (ىفطصم) ءرذعتلا

 مسا هنآل (ىفطصم)ب ناقلعتم رورجمو راج (هللا نم) «رذعتلا اهروهظ نم عنم نيونتلاب اهنع ضوعملا

 .لعفلا لمع لمعي لوعفم -
 ذعتلا اهروهظ نم عنم ةروصقملا فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم [دتبم (ىليل) )٦(

 اهروهظ نم عنم ةروصقملا فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو هب عوفرم أدتبملا ربخ (ىلضف)

 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (ءاسنلا)و ءفاضم (ىلضف) «رذعتلا
 .هرخآ

 (وه) «لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (يضاقلا) (۷)

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو أدتبملاب عوفرم ربخ ۷٦" هل لحم ال لصف ريمض
 الا اتک نہالض e E WL أدتبم (وھ) نوکی نأ زوجیو «لقثلا اهروهظ نم عنم

 .(وه) ريمضلا طبارلاو ءلوآلا أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو
 .لبق ةمدقتملا (نامئاق ناديزلا) بارعاک اهبارعإ (۸)



 مج ۔ ز۲ اهتلثمأو تاعوفرملا ددع

 :وحن «ةينثتلاو ٠ (ٌمئاق ٌدّمح) :وحن ٠ دارفإلا يف اقباطتي نأ نم ربخلاو أدتبملا يف دبالو

 «ةلثمألا هذهك ريكذّنلا يفو  (َنوُمئاق َنوُدَّمحملا) :وحن ءعمحج او ٠ (ناّمئاق نادمحملا)

 ٠ (امئاق تادنها)و 2" (ناتَمِئاَف نادنحلا)و ©” (ةَمئاَق ٌدنه) :وحن «ثينأتلا فو

 رمضمو .رهاظ :نامسق أدتبما

 ااا ر ا رت. م دقت ام املا ضم و ٌرهاظ :نامسق ات ہا :لاق

 1 ا ه ھو کس f م 000 ھم o ےس 3 6

 «نهو مهو اھت سس ھر لو اتار تر کرس یر

Ao ©رہ یا ےہ 2 9  A4  

 .كلذ هش امو € (نومئاق نَحَل)َو 2 4 (مئاف انار :كلوق رهن

 باب يف قبس دقو ءرمضملا يناثلاو ءرهاظلا لوألا :نیمسق ىلإ أدتبملا مسقني :لوقأو

 .رمضملاو رهاظلا نم لك فيرعت لعافلا

 مآ ۓُلشئاَع)رو '” (هللا لووك افر رها فلا اد تيل لاثيف

 ًالوؤم وأ اقتشم ربخلا ناك اذإ ةقباطملا لحم) )17/١(: ماشه نبال ؟روذشلا ىلع هتيشاح» يف ةدابع لاق )١(
 اذإ امأ «(خلا ...وتسی ملو) انلوقو :لاق مث ...أدتبملا ريمضل اًعفار ناكو ثنؤملاو ركذملا هيف وتسي ملو هب

 امأ (خلا ...اعفار ناكو) :انلوقو ؛(حيرجو روبص ةأرماو «حيرجو روبص لجر) :وحن ةقباطم الف ىوتسا

 .ها.(لمأت ةقباطم الف (اههجو نسح دنه) :وحن اًرهاظ عفر ول

 .لبق ةمدقتملا (مئاق ديز) بارعإك اہارعإ ()

 .لبق ةمدقتملا (نامئاق نادیزلا) بارعإك اهبارعإ ()

 .لْق ةمدقللا (نرتتاق نؤديزلا) بارعاک امار ,

 ۱ .(مئاق ديز) بارعإك اهبارعإ (5)
 .بارعإلا نم هل لحم ال فرح ثينأتلل (ءاتلا) نأ الإ «(نامئاق نادیزلا) بارعإك اهبارعإ )٦(

 هب عوفرم أدتبملا رخ (تامئاق) هرخآ ىلع ا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم ًادتبم (تادنحلا) (۷)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 هعفر ةمالعو هب عوفرم أدتبملا ربخ (مئاق) ءأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض (انأ) 0
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 هعفر ةمالعو هب عوفرم أدتبملا ربخ (نومئاق) ءادتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ینبم لصفنم ريمض (نحن) 0
 .نيونتلا نع ضوع (نونلا)و ءملاس ركذم عم هنآل واولا

 = هب عوفرم أدتبملا ربخ (لوسر) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (دمحم)00)
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 کا بیک دی: یھب  ڑ)مےلمہنا © 5 7 يلا 5 روس ا 0 ` @ج
 3 یک ا ول

 . هللا ُدْبَع انآ) :وحن ءدحاولا ملكتملل (انآ) :لوآلا

 ."؟تنوُمئاق ُنحن) :وحن سفن مظعلا دحاولا وأ ددعتملا ملكتملل (ْنغ) :يناثلاو

 . ”(مهاف تلأ) :وحن «ركذملا درفلا بطاخملل (تنأ) :ثلاثلاو

 ' (ةعيطُم تئأ) :وحن «ةثنؤملا ةدرفملا ةبطاخملل (تنأ) :عبارلاو

 اَمُتْلأ»و © '(ناّمئاَق امّتْنأ) :وحن «نيئنؤم وأ اناك نيّركذم نيّبطاخملل (اشأ) :سماخ او

 "ناتا

 . (نومئاق متْنَأ) :وحن «نيبطاخملا روكذلا عمجل (مثنَأ) :سداسلاو

 حر ا ہوس وت محو نس 0

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 هب عوفرم ادتبملا ربخ (ما) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (ةشئاع)

 ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (نيئمؤملا)و :فاضم (e) یم ا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 .ملاس ركذم عم هنآل ءايلا هرج

 ةمضلا هعفر ةمالعو أدتمملاب عوفرم ربخ (دبع) ءادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصفنم ريمض (انا) 9

 ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (ةلالجلا ظفل)و :فاضم (دبع)و «لادلا ىلع ةرهاظلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 .لبق اہارعإ مدقت 2)

 تن م سو ہو يل ا پا 2

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هب عوفرم ًادتبملا ربخ (مهاف) ءبارعإلا

 نم هل لحم ال باطخ فرح (ءاتلا)و < ءادتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض (نأ) ۵(

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ًادتبم اب عوفرم ربخ (ةعيطم) «بارعإلا

 بارعإلا نم هل لحم ال باطخ فرح(ءاتلا)و ءادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض (نأ) تر

 ینثم هنآل فلالا هعفر ةمالعو هب عوفرم ًادتبلا ريخ(نامئاق) «ةينثتلا ىلع لاد (فلآلا)و ءدامعلل (ميملا)و

 .نيونتلا نع ضوع (نونلا)و
 .بارعإلا نم هل لحم ال فرح عي (ناتمئاق) يف (ءاتلا) نأ الإ ءاهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ (۷)

 یا ا ل ا دس یشن رس ريمض (نأ) (۸)

 .ملاس ركذم عمج هنآل و واولا هعفر ةمالعو هب عوفرم ادتبملا ريخ (نومئاق) ء عمجلل ةمالع (ميملا)و «بارعإلا

e 

r 



 یس

 دام تبع حس وج حصص وج جج حج دج توم يوي وجمع e e عدم يسع مس مج جا شش ےک شش چت دم ۹

 ےس ے۷ ۱ ۷ ۱ ۱ - اهتلثمأو و تاع وف رملا ددع ا
 ج نیست سال ےس ےہ ےس مس ہعک جی چمچ ےس ےہ دمع حصل ےک یہ معسمع

 تائا ة شنأ) :وحن «تابطاخملا ثانإلا عمجل (ٌنشئآ) :عباسلاو

 ٠ (ٌرضاَح َوُه) یھ رك دلا تالا ةرفلل(وه) تفاقلاو

 ٠ (ةرفاسم يه) :وحن «ةثنؤملا ةبئاغلا ةدرفملل (يه) :عساتلاو

 . (ناّمئاق اتم ويح هاف وم: رآ ناك ارك د تالا ینثملل (اَمه) :رشاعلاو

 : 0 (ناکمِئاق اھو

 . (نوُمئاَق ْمُم) :وحن «نيبئاغلا روكذلا عمجل (ْمُه) :رشع يداحلاو

 رح اسد ائ لاک سس ناس سے وت نب إصغفن ضا

 أدتبملاب عوفرم ربخ (تامئاق) «بارعإلا نم هل لحم ال ثانإلا عج ىلع لاد فرح (نونلا)و «بارعإلا
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 .روهمجلا بهذم باطخ فرح (ءاتلا)و ءلصفتم ريمض (نأ) نأ بارعإلا يف ليصفتلا اذه :هيبنت
 ةيشاح»و )١٠١/١( “نابصلا ةیشاح7 عم “ينوشألا حرش»و ءماشه نبال (۲۷/۱) ؟بیبللا ىنغم» رظنا

 .(۹۰ ص) “يوارفكلا

 هعفر ةمالعو هب عوفرم أدتيملا ربخ (رضاح) ءأدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض (وه) ا
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 اهلبق يتلا بارعإك اہارع
 «ةينثتلا ىلع لاد (فلألا)و ءدامعلل (ميملا)و «أدتبم عفر لحم ف مضلا ىلع ینبم لصفنم ريمض (ءاملا) 02

 .ینثم هنآل فلآلا هعفر ةمالعو هب عوفرم أدتبملا ربخ (نامئاق)

 .بارعإلا نم هل لحم ال فرح ثينأتلل (ناتمئاق) يف (ءاتلا) نأ الإ ءاهلبق يتلا بارعإك اہارعإ “

 هب عوفرم أدتبملا ربخ (نومئاق) ؛عمجلل (ميملا)و ءأدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض (ءاهلا) أ ١
 لا 9 ٤ (نونلا)و ءم اس ركذم عج هنآل واولا هعفر ةمالعو

 ةزمهلاوه مسالاو «ةدئاز (انأ) فلأ نأ نييرصبلا بهذم هيبنت) )۱۱١/١(: ينومشألا لاق :ةدئاف

 نأ ىلإ ...ةثالثلا فرحالا ل -(كلام نبا يأ)- مظانلا هراتخاو نييفوكلا بهذمو «نونلاو

 كلذكف (نه)و (مه)و (اھ) امأو «(يه) كلذكو ءريمض هتلمجب هنأ نيرصبلا بهذمف (وه) امأو :لاق

 ليقو :هلوق) :نابصلا لاق .ها.(كلذ ريغ ليقو ليهستلا يفو ءانه مظانلا مالك رهاظ وهو «يلع يبأ دنع

 وهو عابشإ ءايلاو واولاو ؛ریمضلا (يه)و (وه)نم ءاملا نأ نم نويفوكلا هيلإ بهذ ام وه .(كلذ ريغ
 يف (نونلا)و ء(مه) يف ميملاو (امه) يف فلألاو ميملا نأ نم نييرصبلا روهمج هيلإ بهذ امو «فيعض

 ريغ باوجلا نآل طقس لصح هنأكو .نابصلا مالک ها .(طقف ءاهلا ريمضلاو «ةدئاز فورح (نه)

 ظفل يف الإ :حجارلا وه نييرصبلا بهذم :لوقأ .(حيحصلا وه) -ملعأ هللاو- باوجلا نأكو «دوجوم

 .نييفوكلا بهذم حجارلاف «(انأ)



 ےس ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا 0 نيكس

 ٠ (تاَمئاق ّنُه) :وحن «تابئاغلا ثانإلا عمجل (َنُه) :رشع يناثلاو

 تيأر امك ًالصفنم اًزراب الإ نوكي ال هنإف اًريمض أدتبملا ناك اذإو
 کا تامل ظل

e 
 ردقنلا ماسقا |

 و

 و جرا یش ےس و رجم م رخل 3 م یی رو سرع لع 7

 ةَعِبْرأ درفملا ريغَو ناق ّدْيَر :وخت رغما هدّرْفُم ريع یغَو درفم :نامسق ربخلاو :لاق

 طاق 3 د 22 1 3 ا ےن 1 WA o) وا و ۔ و

 :كلوق وحل ؛ہربخ عم ات اک «هلعاق م عم لعفلاو 3 فرظلاو ااو الا :ءاّيشأ

 7 ھر ےس سم (ه)و وچ ر ول نرس رس ٥ O) رل ترس رک مو 3 0 7 ١
 'ًةَبماَد ُهتَيِراَج ديرو هوبأ ماق ديرو < كدنع ديرو ؛ رادلا يف دیز) ٦

 .درفم ريغ ربخ :يناثلاو ؛درفم ربخ :لوآلا :نيمسق ىلإ ربخ ا مسقني :لوقأو

 دمحم ) :كلوق نم (مئاق) :وحن «ةلمجلاب اًهيبش الو ةلمج سيل ام :انه درفملاب دارملا

 .ةلمج هبشو «ةلمج :ناعون درفملا ريغو

 .ةيلعف ةلمجو «ةيمسإ ةلمج :ناعون ةلمح او

 ٌدّمحم) :كلوق نم (ُميِرك ُهوُبَأ) :وحن «ربخو أدتبم نم تفلأت ام :يه ةيمسإلا ةلمجلاف

 . (ميرك هوبأ

 «ثانإلا عج ىلع لاد فرح (نونلا)و ءأدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض (ءاهلا) )١(

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ادتبمل اب عوفرم ربخ (تامئاق)

 یلع فقوت ربغ نم امهانعم مهفي ناذللا امهو- نیمات انوکی ن یر :(۹۲ص) يوارفكلا لاق )٢(

 وهو «فوذح ردقم ىلع هفقوتل (كب ديز) :وحن يف اًربخ رورجملاو راجل ا عقي نأ زوجي الف -فوذحم ردقم

 ها.(سمأ بهاذ وهو «فوذحم ردقم ىلع هفقوتل (سمأ دیز) :كلوق يف فرظلاب الو - ۔الثم۔ (كب قثاو)

 .ينأتسو حراشلا اهبرعأ يلا (رادلا يف دمحم) بارعإك اہارعإ (۳)

 .حراشلا اہرعأ يتلا (كدنع دمحم) بارعإك اہارعإ (؟)

 .حراشلا بارعإ يف ةيتآلا (هوبأ رضح دمحم) بارعإك اهبارعإ )٥(

 .حراشلا بارعإ يف ةيتآلا (رفاسم هوبأ دمحم) بارعإك اهبارعإ )٦(

 .هللا ءاش نإ ىكأتسو ؛حراشلا اهيرعأ ۷)

 .حراشلا بارعإ يف ةيتآلا (رفاسم هوبأ دمح ) بارعإك اهبارعإ (۸)



 سج ےن 1 اهتلثمأو تاعوفرملا ددع س

 :كلوق نم (ةوبأ رفاَس) :وحن «هبئان وأ لعافو لعف نم تفلات ام :ةيلعفلا ةلمحلاو

 تا N OT وا

 امك أدتبملا ىلإ دوعي ريمض امإ ٠ ًادتبملاب هطبري طبار نم هل دب الف ةلمج ربخلا ناک نإف
 .*(يرك لجر اَذَه ٌدّمحم) :وحن ةراشإ مسا امإو .تعمس

 :كلوق نم (دجْسملا يف) :وحن ءرورجملاو راج ا :لوألا ٴاّضيَأ ناعون ةلمجلا هبشو

 قوق ٌرئاَطلا) :كلوق نم (نصُقلا قوَف) :وحن ءفرظلا :يناثلاو «””(دجُْملا يف ٌّييلَع)
 .ةيلعف ةلمجو .درفم :عاونأ ةسخ ليصفتلا ىلع ربخلا نأ ملعت كلذ - ا

 .فرظو ؛رورج عم راجو «ةيمسإ ةلمجو

 .حراشلا بارعإ يف ةيتآلا (هوبأ رضح دمحم) بارعإك اهبارعإ )١(

 ريغم عراضم لعف (برضي) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (دلاخ) (؟)
 لعاف بئان (مالغ) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم ةغيصلا

 ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاملا)و «فاضم (مالغ)و «ميملا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم

 .ًادتبملا ربخ عفر لحم يف هبئانو لعفلا نم ةلمجلاو «فاضملاب رج لحم يف مضلا

 ۱٦١( -57١ص) "رطقلا حرش” رظنا .رصح ا ال ليثمتلا ليبس ىلع نينثا انه ركذو «ةريثك طباورلا 7

 ۱۸٦(. /۱) "بكاوكلا»و

 ینبم ةراشإ مسا (اذ) «هيبنتلل (اه) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (دمحم) )٤(

 ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ (لجر)و «ناث أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 (لجر)ل ةفص (ميرك) .(دمحم) :لوآلا ادتبم ا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا ةلمجو «هرخآ ىلع

 ىيبنتلل (اه) :(اذه) برعن نأ زوجیو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ةفصو

 «هل ةفص وأ «هيلع نايب فطع وأ ؛«(دمحم) نم لدب عفر لح يف نوكسلا ىلع اينبم ةراشإ مسا (اذ)و

 ةفص (مرک) ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو أدتبملاب عوفرم (دمح) :أدتبملا ربخ (لجر)
 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرم ا ةفصو (لجر)ل

 ردق نإ هنأل ؛ةلمجلاب نيهيبش فرظلاو ہرورجم عم راجح ا ناك امنإو) :(۹۳۔ ۹۲ص) يوارفكلا لاق )٥(

 نم ناك -(نئاك) :وحن- اًدرفم امسا ردق نإو «ةلمجلاب رابخإلا لیبق نم ناک (رقتسا) :وحن العف فوذحملا

 اًهيبشو «ةلمجلاب اهيبش ناك اذلف «ةلمجلا نم افرطو درفملا نم افرط اًدخآ ناكف درفملاب رابخإلا ليبق

 حصي ناك نإو «لصألا هنآل ادرفم نيذه يف هريدقت ىلوألاو ءافتکالا باب نم كلذ فذحف «درفملاب
 .هأ.(هعئم نل افالخ ةلمج هريدقت

 .ينأاتسو «حراشلا اهبرعأ يتلا (رادلا يف دمحم) بارعإك اہارعإ ٦٦

 .ينأتسو «حراشلا اهبرعأ يلا (كدنع دمحم) بارعإك اهبارعإ (۷
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 ےہ یگ ٰ يلح بس ز بسا

 ا ا فا

 .َكَدْنع ٌدّمحم ءرادلا يف ٌدّمحم ٌرفاَسُم هوبأ دمحم ؛هوبأ رضَح دّمحم ئاق دمحم

 :باوحلا

 «هرخآ یف ةرهاظ ةمض هعفر ةمالعو «ءادتبالاب عوفرم أدتبم :(دمحم) :مئاق دمحم )١(

 .هرخآ يف ةرهاظ ةمض هعفر ةمالعو ءادتبمل اب عوفرم أدتبملا ربخ :(مئاق)
 :(وبأ) «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :(رضح) ءأدتبم :(دمحم) :هوبأ رضح دمحم (۲)

 «فاضم (وبأ)و .ةسمخلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين واولاب عوفرم ءرضح لعاف

 لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمح او ءضفخ لحم يف مضلا ىلع ینبم «هيلإ فاضم (ءاملا)و

 .(هوبأ) كلوق يف هيلإ افاضم عقاولا ريمضلا وه أدتبملاو ربخلا نیب طبارلاو ءأدتبملا ربخ عفر

 ناث أدتبم :(وبأ) «ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «لوأ ًادتہم :(دمحم) :رفاسم هوبأ دمحم (۳)

 فاضم (ءاهلا)و «فاضم (وبأ)و «ةسمخلا ءامسألا نم هنآل ةمضلا نع ةباين واولاب عوفرم

 «لوآلا أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا ةلمجو «يناثلا أدتبملا ربخ :(رفاسم) «هيلإ

 .(هوبأ) كلوق يف يذلا ريمضلا لوألا أدتبملاو لمجلا هذه نیب طبارلاو

 ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج :(رادلا يف) ءأدتبم :(دمح) :رادلا يف دمحم )٤(

 .ًادتبملا

 ءأدتبملا رخ فوذحمب قلعتم ناكم فرظ (دنع) ءأدتبم :(دمحم) :كدنع دمحم )٥(

 .ضفخ لح يف حتفلا ىلع ینبم هيلإ فاضم ربمض (فاكلا)و «فاضم دنعو

 لمجلا يف تاعقاولا تاملکلا نيب نم ءامهنم دحاو لك عونو ربخ او أدتبملا نیب ١-

 :اھٹدتبم نيبو اهنيب طبارلا نيبف ةلمج ربخلا ناك اذإو ةیتالا

 ةر مانع لك اهلكأ قوت ةلختلاو رسا قانادشكي ناقئاسلا هاب ثب ةينحملا

 .منغلا نم ذخؤي فوصلا ءبشخ نم ملقلا اذه «فیظن كباتك هللا نفیس تاتمللا

 يقسي لينلا ءرانلا ىلع ردقلا «هريغو زعاملا دلج نم عنصت ةيذحألا ءلامح لا نم ربولاو



LE ERCلو سسس  
 اهتلثمأو تاعوفرملا ددع س

 «كربي سانلا قحأ كمأ «كيلع قفني يذلا كوبأ «كعفني اب فرعأ تنأ ءرصم ضرأ

 :دجاو وهو هسفن مرح نم نيكسملا «رطملا بقعي قرلا ,ةرجشلا قوف درغي روفصعلا

 .ناصح هدنع يدلاو «هدنع هوبأ يقيدص

 هربخ نوكي ثیحب «نيتديفم نيتلمج يف أدتبم ةينآلا ءامسألا نم مسا لك لمعتسا -”
 :ةلمج ةيناثلا يفو اًدرفم امهنم ةدحاو يف

 .تایتفلا «ةشئاع «لينلا ؛باتکلا ءملقلا «خيطبلا «ةرمثلا ہدمح «ناذيملتلا

 :ةلمج هبشب ةيتآلا ءامسألا نم مسا لك نع ريخأ -۳

 .لينلا رہن «يسركلا «باتكلا «ةرهاقلا ,ةيردنكسإلا «خوحلا ہروفصعلا

 :مالكلا هعم هب متي اًبسانم أدتبم فأي امم رورجمو راج لكل عض - 5

 يف .فوصلا نم «رحبلا ئطاش ىلع ؛بشخ ا نم «مطقملا لبج دنع «صفقلا يف
 .ةرهاقلا نم ةيبرغلا ةهجلا يف ہرطمقلا

 .ريخو أدتبم ىلع اهنم ةدحاو لك لمتشت لَم ا فصو يف لج ثالث نوک ٥-
 ھب

 لثم .رهاظلا أدتبملل لثم ؟أدتبملا مسقني مسق مك ىلإ ؟ربخلا وه ام ؟أدتبملا وه ام

 ربخلا مسقني مسق مك ىلإ ؟أدتبم عقي يذلا رمضملا مسقني مسق مك ىلإ .رمضملا أدتبملل

 يأ يف ؟ادتبمل اب ةلمجلا ربخلا طبری يذلا ام ؟ةلمجلا هبش ربخلا مسقني مسق مك ىلإ ؟ةلمجلا

 .نيلاثمب ربخلا عاونأ نم عون لکل لثم ءادتبملل ربخلا ةقباطم بجت ءيش

r AV قم رے ہے یک , گور OCHA A E ؛ربخاو ادتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب) :یاف 
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 .اھتاوخاو تننظو ءاهتاوخأو نإَو

 ےشس۔_س ےس ھی ع _ سي سس

 مودعملا تريص)و .(اًيغ ريقفلا تلعح) :وحن دري الف بلاغلا ۴ ی :(۹ ۳ص ) يدماحلا لاق أ

 .ها.(اًدوجوم



 دحأ امهيلع لخدي دق هنأ ملعاو «ناعوفرم ربخلاو أدتبملا نأ تفرع دق:لوقأو

 عبتت دعب- امارعإ ريغتف امهيلع لخدت تلا لماوعلا هذهو ءامهءارعإ ريغيف ةيظفللا لماوعلا
 :ماسقأ ةثالث ىلع -هب قوثوملا برعلا مالك

 هلك مسقلا اذهو ءاهتاوخأو (ناك) كلذو ءريخلا بصنيو أدتملا عفري :لوألا مسقلا

 * 1 یم ف الأ

 اذهو ءاهتاوخأو (ٌنِإ) كلذو «لوألا سکع خلا جربو ادنملا بش ناكا یشلار
 مف ےہ ريم ےس

 ." # ٌميكح رع هلآ نا : رغ فرحأ هلك مسقلا

 مسقلا اذهو ءاهتاوخأو (ٌتْنَلظ) كلذو ءاًعيج ربخلاو ًادتبلا بصني :ثلاثلا مسقلاو

 ا2آ نیت اک

 هثريغ :يأ «ربخلاو ادشبلا مکح تخسن اجل (خساونلا) لماوعلا هذه ىمستو

 .لوآلا امهمكح ريغ رخآ اًمكح امهل تددجو

 ۶7ر

 (وج ا) «بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم «ربخلا بصنيو مسالا عفري ءصقان ضام لعف (ناك) ١٦

 ةمالعو اہ بوصنم اهريخ(اًرهفكم) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم (ناك) مسا

 .اضعب هضعب بكريو دوسيو ظلغي يذلا باحسلا وه :(رهفكم) ینعمو .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن

 .(7//5717) “برعلا ناسل» يف امك

 '۔عسرتترت یا ناز كنب فرخ :ةيآلا ةرقبلا ةروس يف اهنم نآرقلا نم عضاوم ةدع يف

ن ةمالعو اہ بوصنم (نإ) مسا (ةلالجلا ظفل)و رب ا عفريو أدتبملا بصني
 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبص

)ل ناث ربخ (ميكح) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم (نإ) ربخ (زيزع) «هرخآ
 (نإ

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم
۱ 

 ؛لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاتلا) ءبخلاو أدتبملا بصني ضام لعف (نظ) )٣
هاظلا هحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم (نظ)ل لوأ هب لوعفم (قيدصلا)

 هب لوعفم (اخأ) «هرخآ ىلع ةر

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث

ل ما احسن ىمسي له لقنلا يف فالخ ىلع «لقنلاو ةلازإلاو عفرلا ىلع قلطي :ةغل خسنلاو «خسان عج ©
 ؟ا

مف «ربخلاو أدتبملا مكح عفري ام :حالطصالا ينو ءاّخسن ىمسي هنأ ىلع رثكألاو
 عفرلا هب دارملا خسنلا لاث

 -هتلازأ :يأ- ءلظلا سمشلا تخسن :ةلازإلا لاثمو -هعفرت :يأ- «ريخلاو ًادتبملا مكح خسنت ناك :كلوق

 (۱۷-۔١۱۷ص) ماشه نبال *رطقلا حرش" رظناو .-هيف ام تلقن يأ- «باتكلا تخسن :لقنلا لاثمو

 .(٤۹-۹۳ص) "يوارفكلا ةيشاح”و (۱۹۰/۱) ؟بکاوکلا>و



 دہ ر٣۷ اهتلثمأو تاعوفرملا ددع 0

 اهتاوخاو ناك
E. 10 ہک ےگ 3  E«ىسمأو «ناك : يهو ںبخلا بصنت و مسالا عشرت اهنإف ءاهتاوخأو ناک اماق :یی اف اس هس .1 9 م را و 3 ۶ اج رضس رہ  
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 .كلَد هبا اَمَو ''(اّصخاَش وُرْمَع سیلو «(امئاق دير ناک لوقت نم س
 يف اهرئاظن :يأ ءاهتاوخأو (ناك) ربخلاو ًادتبملا خساون نم لوألا مسقلا :لوقأو

 یمسیو ءادیدج اًعفر هل ثدحيو «لوألا هعفر ليزيف ًادتبملا ىلع لخدي مسقلا اذهو لمعلا
 .هريخ ىمسيو «هبصنيف ربخ ا ىلع لخديو .همسا أدتبملا

 :ًالعف رشع ةثالث مسقلا اذهو

 :وحن «عاطقنالا عم امإ ءيضاملا يف ربخلاب مسالا فاصتا ديفي وهو (ناك) :لوآلا
 .""(اَدهَتجُم ٌدَّمحُم ناک)

 ۳ کب ۔ےےںمے ۰
Ea 91 9ردد كير كو یم :وح «رارمتسالا عب اماو شک ۱ ۲ اک  

 .“(ادراب ولا ىَسْمَأ) :وحن ءاسملا يف ربح اب مسالا فاصتا ديفي وهو (ىسمأ) :يناثلاو

 ةمالعو اهب عوفرم (سيل) مسا (ورمع) (ناک) تاوخأ نم ريخلا بصنيو مسالا عفري ضام لعف (سيل) 00
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم اهربخ (اًضخاش) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر
 ها.(امههانعمب يتأي صوخشلا ناف ءاًرضاح وأ اًبهاذ :يأ ء(اصخاش :هلوق) :(۹۸ص) يدماحلا لاق

 لمتحي هنآل ءعاطقنالا ةدافإ يف اًعرص سيل لاثملا اذهو «لبق ةمدقتملا (ارهفكم وجلا ناك) بارعإك اهبارعإ (")
 .هداهتجا يف اًرمتسم لاز ال (دمحم) نوكي نأ

EESہللا هحر حراشلا ليثمت نم ىلوأ اذ انيَس کی مل  
 سالا عفري صقان ضام لعف (ناك) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اہارعإو .04 :ةيآلا «ناقرفلا ةروس ()

 «فاضم (بر)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم ناك مسا (بر) «ربخلا بصنيو
 هبصن ةمالعو اہ بوصنم اهربخ (ريدق) ءفاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاکلا)و
 ١ .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 لاق «رارمتسالا دافأ ىلاعت هللا قح يف ناك اذإف ءعاطقنالا ديفيو رارمتسالا ديفي (ناك) ظفل :ةدئاف
 ناك اذإو ها.(ماودلا هانعم راصو «نامزلا نع درجت هللا ىلإ فيضأ اذإ لعفلا نآل) :( 450 ص) يوارفكلا
 .ديفي ال دقو ديفي دقف قولخملا قح يف
 = اهب عوفرم (ىسمأ) مسا (وجلا) ء(ناک) تاوخأ نم «ربخلا بصنيو مسالا عفري ضام لعف (ىسمأ) )٤(
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 0 م

 ىَحْضَأ) وحن «ىحضلا يف ربح اب مسالا فاصتا ديفي وهو (ىحضأ) :عبارلاو 1

 . (اًطيشت بلاطلا
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 وام
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 لس یف

 دمع سيل) :وحن :لاح ا تقو يف مسالا نع ربخ ا یفن ديفي وهو (سیَل) :نماثلاو

 اها

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم اهربخ (اًدراب) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 ا

 ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم (حبصأ) مسا (وجلا) «(ناك) تاوخأ سیف شما 3ز

 ۱ قیس رس انس ام اني توصل اهرب یک یم لب

 ءرذعتلا اهروهظ نم عنم ہرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا ىلع ينبم (ناک) تاوخأ نم ضام لعف (ىحضأ)

 (یحضا) ربخ (اطيشن) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم (ىحضأ) مسا (بلاطلا)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم

 اہ عوفرم (لظ) مسا (هجو) «(ناک) تاوخأ نم وهو راص ىنعمب حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (لظ) ۳

 ىلع ينبم لصتم ريمض «ةيناثلا (ءاها)و «فاضم (هجو) «ىلوألا ءاملا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم (لظ) ربخ (اًدوسم) :فاضللاب رج لحم يف مضلا

 هعقر ةمالعو اہ عوفرم (تاب) مسا (دمحم) (ناک) تاوخأ نم حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (تاب) یز

 ا ا اج بوصنم (تاب) ربخ ہخ (اًرورسم) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم اهمسا (نيطلا) ء(ناک) تاوخا نم حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (راص) یر

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم (راص) ربخ (اقيربإ) هرخآ ىلع ةرهاظلا

 ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو امم عوفرم (سیل) مسا (دمحم) (ناک) تاوخأ نم صقان ضام لعف (سيل) ١<

 -.نآلا اماف سيل :ىنعي هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم اهربخ (اًمهاف) هرخآ ىلع



 چک ز٣ اهتلثمأو تاعوفرملا ددع 7س یسسآ دہ

 (ئتف ام)و (كفلا ام)و (َلاَر ام) :رشع یناثلاو ہرشع يداحلاو ءرشاعلاو «عساتلاو
 :وحن ' لاح ا هيضتقي امبسح مسالل ربخلا ةمزالم ىلع لدت ةعبرألا هذهو «(َحِرَب ام)و

 ٠ (اًصلخُم اقيدص يلع حرب ام) :وحنو « (اًركنُم ُميهاَربِإ َلاَراَم)

 اًدلاَخ لذعأ ال) :وحن ءاضيأ مسالل ربخلا ةمزالم ديفي وهو (ماد ام) :رشع ثلاثلاو
 اس کند اب

 اقا ثالث ف -لمعلا ةهج نم” لاعف الا ٥ لان مسن و

 .(ماد) وهو دحاو لعف وهو 0 هيلع ةيفرظلا ةيردصملا

 ديبي ملي سیل هَ هَ :ہرکذ لج هلوقك ماودلل (سيل) یتات دقو «لبقتسملا يف مهفي دق نكلو =
 ۱ .[۱۸۲ :ةيآلا :نارمع لآ ةروس]

 لوبقلا تقو نم یقیقح ا رارمتسالا نم هبلطي :يأ) :(٦۹ص) “يوارفكلا ىلع هتيشاح” يف يدماحلا لاق

 ذإ (اًمئاق ديز لازام) :وحن يداعلا وأ «ربخلل مسالا لوبق تقو نم رمتسم ربخلاف (اًريمأ ڈیز لازام) :وحن
 حرش ىلع ىرضخلا ةیشاح7 رظناو ها.(هلاوحأ رثكأ كلذ نأ دارملاف :سولج ا نم هل دب ال هنأ مولعملا نم

 ۔(۱۱۲ /۱) ؟لیقع نبا

 ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم (لاز) مسا (ميهاربإ) ء(ناک) تاوخأ نم ضام لعف (لاز) «ةيفان (ام) ٠

 .هرخآ لع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم (لاز) ربخ (ارکنم) «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 هعفر ةمالعو اهب عوفرم (حرب) مسا (يلع) «(ناک) تاوخأ نم حمال ضام لعف (حرب) قیفان (ام)“

 فرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم اهربخ (اقیدص) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ةفصو (اقيدص)ل ةفص (اًصلخ)
 ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (لذعأ) «ةيفان 27

 تالا ةت ةمالغو ت وعم هب لوحفم (ادلاتع) «(انآ) ةزيدقت ايوجو شہ رض لعافلاو «ةزخآ

 عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (ماد) «ةيفرظ ةيردصم (ام) ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا

 اہ بوصنم (ماد) ربخ (اًيح) ء(ماد) مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاتلا)و ءكرحتم
 (لذعأ)و (اٰيح ىماود ةدم اًدلاخ لذعأ ال) :ردصملا ريدقتو .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو
 .اًيح يماود ةدم اًدلاخ مولأ ال :يأ *حاحصلا راتخم” يف امك ةمالملا وهو لذعلا نم ةمجعملا لاذلاب

 ماود ةدم) هلصأ ذإ فوذحملا فرظلا نع اهتباينل «ةيفرظ هذه (ام) تيمسو) :(۹۷ص) يواورفكلا لاق(

 بصن لح يف ردصملا راصف ءردصملاب لوؤملا (ماد ام) هنع بينأو «ةدم وه يذلا فاضملا فذحف «(ديز

 يف لدهآلا لاق نکل ها.(اًريثك نامزلا فرظ نع بوني ردصملا نآل «ةدم وه يذلا بوصنملا نع هتباينل
 نع اهتلص عم :يأ :هظفل ام (فرظلا نع اهتباينل) باطحلا لوق ىلع اقلعم (۲۰۷ /۱) "بكاوكلا»

 .برقألا وهو :لوقأ ها.(فرظلا

4 



 چ ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا 0 اذ دب
 کس سس ری رک اک

 يہ وأ «ماهفتسا وأ «يفن هيلع مدقتي نأ طرشب لمعلا اذه لمعي ام :یناثلا مسقلاو

 . (حرب)و (ىتف)و (كفنا)و (لاز) :يهو «لاعفأ ةعبرأ وهو

 .يقابلا يهو «لاعفأ ةینامث وهو ؛طرش ريغب لمعلا اذه لمعي ام :ثلاثلا مسقلاو

 :ماسقأ ةثالث ىلإ ۔فرصتلا ةهج نم- لاعفالا هذه مسقنتو

 يضاملا هنم ينأي هنأ ىنعمب الماك ات قل ةيلعفلا يف فرصتي ام :لوآلا مسقلا

 «لظو «ىحضأو :حبصأو «ىسمأو «ناك :يهو «لاعفأ ةعبس وهو «رمألاو عراضملاو

 .راصو «تابو

 سيل عراضملاو يضاملا هنم يتأي هنأ ىنعمب ءاصقان اًفرصت فرصتي ام :يناثلا مسقلاو

 .لازو ؛حربو «كفناو «عوتف :يهو «لاعفأ ةعبرأ وهو «ريغ

 :يناثلاو ءاقافتا (سيل) :اهدحأ :نالعف وهو ءًالصأ فرصتي ال ام :ثلاثلا مسقلاو

 لا E ا قال تر
 موم سک يدمر

 )0 د و یا اتا © م نکلع ےہ تھ چپ و رر رد ولا ہی
 ۰ شک فسول ركحزت اًوتفن هلل تب تو نرم هيلع حرن نل تلک تے تفلثظ

 7 > تپ ٭
 بت مہ ےس مح

 ید
1 

 «ةيردصملا نودب ةيفرظلا دجوت ال :هيبنت) )٢/ ٠١(: "بهذلا روذش» ىلع اقلعم ةدابع لاق :ةدئاف =

 .(۹۷ص) ؟يوارفكلا ىلع يدماحلا ةيشاح” رظناو ها.(ةيفرظلا «ةيردصملا (ام) دوجو نم مزلي الو

 يف طرتشي ام اھدحأا :نامسق وهو ہطرشب الإ لمعلا اذه لمعي ال ام :اهنمو) ۲٦۳(: /۱) ليقع نبا لاق (1)

 "ليقع نبا ىلع هتيشاح» يف يرضخلا لاق ها.(يفن هببشوأ اًريدقت وأ اًظفل ىفن هقبسي نأ هلمع

 اذإف «يفن اهانعم لاعفألا هذهو «تابثإلا ةلمجلاب دصقلا نأل :يأ (یفن هقبسي نأ :هلوق) :(۱۱۱/۱)

 1 ْ ٠ فا. (اگایٹإ تبلقنا تيفن

 عراضم لعف (نولازي) «ةيفان (ال) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اہارعإو .۱۱۸ :ةيآلا «دوه ةروس )٢(

 (نولازي)و ءةسمخلا ةلثمألا نم هنآل نونلا توبث هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (واولا)و «ربخلا بصنتو مسالا عفرت (لاز) نم ةفرصتم

 هبصن ةمالعو اہ بوصنم (لاز) نم ةفرصتملا (لازي) رخ (نيفلتخم) ء(لاز) نم ةفرصتملا (لازي) مسا

 .م لاس ركذم عمج هنآل ءايلا

 .ادهع هب ددجف «(اهعضاومو ةحتفلا) باب يف اهبارعإ مدقت (۳)

 (ءاتلا)»ب رورجم هب مسقم (ةلالجلا ظفل) ءرجو مسق فرح (ءاتلا) :اهارعإو .86 :ةيآلا :فسوی ةروس )٤(

 =ءابوجو فوذحملا مسقلا لعفب ناقلعتم رورجملاو راجلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو



 ےہ, ۸۱ ر وردی _
 اهتاوخاو ن

 ل :يهو ؛ ا عفرتو ا ۱ بصنت اهّنإف اهئاوحأو نإ امو :لاق

 . .كلذ ةبشأ امو صخاَش اًرَْع يو ئا ادي نإ لوف لَعلَو ءَتْيلَو ناكر
 راز يرل کو ؛ كلل تیلو ءهيبشّتلل ناكو :كارذتسالل ّنكلَو ُديِكوَتلا نو نإ

 «لمعلا يف اهرئاظن :يأ E أدتبم ا خساون نم يناثلا مسقلا :لوقأو

 ددجت اهنأ ىنعمب- ربخلا عفرتو ءاهمسا یمسیو أدتبملا بصنتف ؛ربخلاو أدتبملا ىلع لخدت يهو

 «فورح اهلك تاودآلا هذهو ءاهريخ ىمسيو -اهوخد لبق هل ناك يذلا ريغ اًعفر هل

 :ةتس يهو

 .ةزمملا رسکب (نإ) :لوآلا

 .ةزمهملا حتفب (نأ) :يناثلاو

 ان N CT فربما نا یا کس تفك تلا حاسم نال ياو

 یو

 هعفر ةمالعو مزاح لاو بصانلا نم ہدرجتل عوفرم عراضم لعف (ًاتفت) «(فلحن) وأ (مسقن) :ریدقتلاو

 رتتسم ریمض اھم او ؛ربح ا بصنتو مسالا عفرت (ىتف) نم ةفرصتم (ًاتفت)و «هرخآ ىلع ةرهإظلا ةمضلا

 ةمضلا هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا نم ہدرجتل عوفرم عراضم لعف (ركذت) «(تنأ) هريدقت اًبوجو

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم (فسوی) «(تنأ) هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا
 اتفت) رخ بصن لحم يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن

 .مسقلا باوج يف ةعقاو األ بارعإلا نم وتر ہو

 ؟(ًاتفتن) ىلع مدقتم ا ههبش وأ يفنلا ني أ :تلق ناف

 اهيف يفنلا ةيآلا هذهف ءاًريدقت نوكي دقو ءاظفل نوكي دق يفنلا نأ ءلبق فيرعتلا يف مدقت :باوج اف
 مسقلا دعب الإ اهعم يفانلا فذحي الو) ۲٦٢(: /۱) -هّللا هحر- ليقع نبا لاق .(أتفت ال) :هريدقت ردقم

 ها.(مسقلا نودب فذحلا ذش دقو «ةميركلا ةیالاک

 ؟يفنلا ركذي ْمُل مل :تلق نإو
 مدعل يفنلا فرح فذحف) :([۸/۳) «ريدقلا حتف” يف -هللا هحر- يناكوشلا لاق :باوجلا كيلإف

 ها.(سبللا

 كابأ نإ) :تلق روضحلا ةدافإ يوقت نأ تدرأ اذإف ءرضاح هنأ عماسلا دنع دافأ (رضاح كوبأ) :تلق اذإف

 رثكأ هيوقت نأ تدرأ اذإو ء(رضاح كابأ نإ) :تلق رثكأ روضحلا ةدافإ يوقت نأ تدرأ اذإو ء(رضاح

 .(رضاحل كابإ نإ هللاو) :تلق رثكأو

 وا ءركذملا ةبطاخمل نوكي هن نأ ديكأتلا يف لصألاو) )5817/١١(: “حتفلا” يف رجح نبا لاق :ةدئاف

 اتم حا ےن



 arrears ۔وہووحصمم سس جس ہہ ہہ ا

 . (رفاَسُم َكاَبَأ نأ تْملَع) :وحنو ء (ٌرضاَح

 وأ هتوبث مهوتي ام يفنب مالکلا بيقعت :وهو «كاردتسالا هانعمو (ًنكل) :ثلاثلاو

 ظ . اج ہنی رک ءاجش ذّمَ) )رخ ها میرج اه كاقإ

 . دب ةيراخلا ناف رغ رکاب اا اع لد رهو (016) :عبارلاو

 تیا ريغ سک اجا قبلا ا :وهو ینمتلا هانعمو (َتْيَل) :سماخلاو

 ةيشاح»و ۲٤۹-٠٠٠ /۱) «بکاوکلا” رظناو ها.(كلذ نم ءيش هيف مهوتي نم وأ «دعبتسملا

 ۱ .(١٠١3ص) “يوارفكلا

 فلألا هبصن ةمالعو اہ بوصنم (نإ) مسا (ابأ) «ربخلا عفریو مسالا بصني بصنو ديكوت فرح (ّنإ) ٴ

 حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (ابأ) ءةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل ةحتفلا نع ةباين

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم (نإ) ربخ (رضاح) «فاضملاب رج لح يف

 مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاتلا)و كرحتم عفر ریمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (ملع)'

 مسا (ابأ) ؛بصنو ديكوت فرح (نأ) «نيلوعفم بصنت (نظ) تاوخأ نم (ملع)و «لعاف عفر لح يف

 «فاضم (ابأ)و «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلألا هبصن ةمالعو اهب بوصنم (نأ)

 ةمالعو اهب عوفرم (نأ) ربخ (رفاسم) «فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و

 .(ملع) يلوعفم دسم دس بصن لحم يف اهريخو اھم او (نأ)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر

 نأ نعال تا ا نأ فعتيتتملا رھا فال نيب قرفلاو) 0 ىف يوارفكلا لاق :ةدئاف

 ىرخأ قورف كانهو ها.(اًمكحوأ ةقيقح مالكلا ءادتبا يف عقت اہإف ةروسكملا (َنإ) فالخب ءلماع اهبلطي

 .تاالوطملا نم بلطت

 ۱ هب عوفرم أدتملا رخ (عاجش) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (دمح) ا7

 ءاهلمع لمعت (نإ) تاوخأ نم بصنو كاردتسا فرح (نكل) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 (ءاها)و :فاضم (قيدص)و «فاقلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ام بوصنم (نکل) مسا (قيدص)

 . .ہرخآ ىلع ةرهاظلا

 -اًبلاغ- عاجشلا ذإ (هتوبث مهوتي ام يفنب مالكلا بیقعت) :وهو لوألل -هّللا ہحر- حراشلا لثم :هيبنت

 ديز) :هلاثمو «(هيفن مهوتي ام تابثإب مالكلا بيقعت) :وهو يناثلل لثمي ملو «هلثم عاجش الإ هبحصي ال

 مدع لاهجلا ىلع بلاغلا نأل ءہحالص مدع مهوي (لهاج ديز) كلوق نأل «(حلاص هنكل لهاج

 ةيشاح”و ((174/1) "يرضخلا ةيشاح»” رظناو .(حلاص هنكل) :كلوقب مهوتلا كلذ تعفرف «حالصلا

 .(۲۷۰ /۱) «نابصلا

 ۲٥٢(. /۱) «بكاوكلا” رظنا .مالك اهمدقت اذإ كاردتسالل (نکل) نوکت :ةدئاف

 ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم (نأك) مسا (ةيراجلا) (نإ) تاوخأ نم بصنو هيبشت فرح (ناك)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اہ عوفرم (نأك) ربخ (ردب) «هرخآ ىلع ةرهاظلا



 ےس راب ہوس وج .n اهتلثمأ و تاع عوفر رمل ددع . ددع تا ل

E Ey 

 رمآلا بلط يجرتلا ىنعمو «عقوتلا وأ يجرتلا ىلع لدي وهو (لعل) :سداسلاو
 رانا ”ميقرتلا عمو ج ر هلأ لجل نکلا قال ترک لو هولا
 ا ا لو وغ اد هوركملا ی قو

 ا عع
A N YS 

 1 7 1 ۰ ۶ُ ےس یس را وج یم یوم وع ا وک مس يلع تک رس کرم رس کس اش ےک کم ںی 8 ےہ: ےک 3 : ڑ 584

 2 ي هوت و یت ی فصصعح تب چن اق یت 7 اے اج "ا ےن : ھ6 ٤ ) رل عقم امنا زم“ سلا اك ا مو کک رس ےک اان: يع صم لا 1 اق

 2 7 5 : ٥
 رسل ےس 3 0ج و ت ب م رم اب 1 وک ا یم ےس

 تلخ CEE و وو ءتْمْلَعَو تیارو :تثمعزو هتل و ؛:تبسحو :تننظ

 227 7 3 قر ها ماس

 .كلذ ها و «(اصخاش ارمَع اوو ءاأمت تاق اديز تننظ) :لوقت ( تعمس و

 ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم (تیل) مسا (بابشلا) ء(نإ) تاوخأ نم بصنو يمت فرح (تيل) )١(

 ئی ےبہر سی بس و ور

 .اًبيش هسأر لعتشا نم ىلع بابشلا مايأ دوعت نأ ليحتسي ذإ «ليحتسم رمأ بلط هيف

 ةحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم (تيل) مسا (دیلبلا) ء(نإ) تاوخأ نم بصنو ينت فرح (تيل) ©0)
 ةمضلا هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (حجني) «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ء«(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 .رسع هيف ديلبلا نم حاجنلا لوصح نال ءرسع هيف ام لاثم اذهو ء(تیل) ربخ

 هبصن ةمالعو اهب بوصنم (لعل) مسا (ةلالجلا ظفل)و «(نإ) تاوخأ نم بصنو يجرت فرح (لعل) ۴(
 هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (محري) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و «ميملا ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 لحم يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ء«(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ربمض لعافلاو «هب لوعفم

 .(لعل) ربخ عفر

 ةحتفلا هبصن ةمالعو اہ بوصنم (لعل) مسا (ودعلا) «(نإ) تاوخأ نم بصنو عقوت فرح (لعل) ؛(٤)

 فرح (نم) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو اہ عوفرم (لعل) ربخ (بیرق) «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 .(بيرق)ب ناقلعتم رورجملاو راجلاو رح ا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ان) ءرج

 ؟تابوصنملا يف ركذت نأ اهقحو ءانه اماوخأو (نظ) ْتركُذ مل :تلق نإف (ه)
 تاعوفرملا يف ركذ -اهتاوخأو (نظ) ينعأ- مسقلا اذهو) :(۱۰۳ص) يوارفكلا هلاق ام كيلإف

 (اًدارطتسا) هلوق) :يدماحلا لاق ها.(تابوصنملا يف ركذي نأ هقحف الإو .خساونلا ةيقب ميمتتل ادارطتسا

 ها.(ةبسانمل هلحم ريغ يف ءيشلا ركذ وه



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 يف اهرئاظن :يأ ءاهتاوخأو (تننظ) ربخلاو أدتبملا خساون نم ثلاثلا مسقلا :لوقأو

 «لوأ لوعفم أدتبملل لاقيو ءاعيج امهبصنتف ربخلاو أدتبمللا ىلع لخدت يهو «لمعلا

 :لاعفأ ةرشع مسقلا اذهو «ناث لوعفم ربخللو

 . (اقيدص اًدّحم ْتْنَط) :وحن ؛«(ْتنتَط) :لوالا

"20 SE قانلآو 

 . (ةٰرمثُم ةَقیدح ا تلخ) :وحن «(تلخ) :ثلاثلاو

 . (انيرج اركب تبغ ) و عز عبارلاو

 ل ا تار وف ا ینا

 . اج قذصلا تقلع) ارف :(2ھ2):یصذاعلار

 . (ریخ ا باب حالّصلا ْتْدَجَو) :وحن (ٗتْذَجَو) : عباسلاو

 . (اقيدص اًدّمحم ُتْدَحَنا) :وح ء(ْتّذَخنا) :نماثلاو

 .” (اًمَتاَخ َبَخْذلا ْتْلَعَج) :وحن ء(ٌتْلَعَج) :عساتلاو

 ت فاعلا

 مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاتلا)و ؛كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوکسلا ىلع ينب ضام لعف (نظ) )١(

 هبصن ةمالعو ام بوصنم (نظ)ل لوأ هب لوعفم (اًدمحم) «نیلوعفم بصنت (نظ)و «لعاف عفر لحم يف
 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم (نظ)ل ناث هب لوعفم (اقيدص) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 .هرخآ ىلع

 .اهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ (؟)
 .بابلا اذه نم لوألا لاخلا بارعإك اهبارعإ )٦(

 فاضملاب رورج هيلإ فاضم (ريخلا)و «فاضم (باب) نأ الإ «بابلا اذه نم لوألا لاثملا بارعإك اہارعإ٤)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 .بابلا اذه نم لوألا لاثملا بارعإك اهبارعإ (6)

 الف الإ تال (مالكلاو ثیدح او نآرقلا)ک عمسي ءيش ىلع تلخد اذإ اهنأ ىلع ةاحنلا قفتا(٦)

 هدعب عقوو عمسي ال ءيش ىلع تلخد اذإ اميف اوفلتخاو «عمسي امم نآرقلاف (نآرقلا تعمس) :وحن ادحاو

 اذه يف (بطخي) ةلج لحو نظ لمع لمعت ال اأ ىلع روهمجلاف (بطخي مامإلا تعمس) :وحن عمسي ءيش
 ˆ (مامؤلا)ف نظ لمع ةلماع لاثملا اذه لثم يف اهنأ ىلإ هعاجو شفخألا بهذو لاحلا ىلع بصنلا لاثملا



 جا ٥, ْ اهتلثمأو تاعوفرملا ددع

 ٩ (رُقَي ًاليلَخ ُتْعِمَس) :وحن

 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت ةرشعلا لاعفألا هذهو

 «تبسَحو تط :يهو «لاعفأ ةعبرأ وهو «ربخلا عوقو حيجرت ديفي :لوآلا مسقلا

 .تمَعَرو .تلخو

 تيار :يهو لاعفأ ةثالث وهو «ربخلا عوقو قيقحتو نيقيلا ديفي :يناثلا مسقلاو

 .تدجوو «تَملَعو

 تاک تدخلا :اهو «نالعف وهو :لاقتنالاو ربیصتلا ديفي :ثلاثلا مسقلاو

 .تعمس :وھو «دحاو لعف وهو ؛عمسلا يف ةبسنلا ديفي :عبارلا مسقلاو

 دا ع قلع

 :تانرف
 لکشلاب طبضا مث ةيتآلا لمح ا نم ةلمج لك ىلع اهتاوخأ ىدحإ وأ (ناك) لخدأ ١-

 :ةملك لك رخا

 : ةءارقلا .ٌةبتنم ىناتسبلا .ةرمثم ةقيدحلا .قلط ءاوهلا .ظقيتسم ُسراح ا .ٌوحص جلا
 “راق ٌدربلا .ةراح سمشلا .ةبجاو ةاكزلا .ٌعفان قدصلا .ةديفم

 لكشلاب طبضا مث «ةيتآلا لمجلا نم ةلمج لك ىلع اهتاوخأ ىدحإ وأ (نإ) لخدأ -
 :ةملك لك رخا

 50 هللا ءاش نإ ۔ حيحصلا وه روهمجلا هيلإ بهذ امو.يناثلا اهوعفم بطخي ةلمجو لوألا اطوعفم _
 .فلؤملا بهذم ىلع ينآلا لاغملا

 .(۳۲۱۔٣٣۳ /۲) ؟بكاوكلا» .فالخلا اذه طسب ديزم رظناو

 (ارقی) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لوأ هب لوعفم (ًاليلخ) ءلعافو لعف (تعم)(١)
 هريدقت اًراوج رتتسم ريمض (لعافلا)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف
 شفخاألا بهذم ىلع اذهو (عمس)ل ناث هب لوعفم بصن لح يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ء(وه)
 اذه ناک نإف اًدحاو ًالوعفم بصنت (عمس) نأ ىلع روهمجلاو «نيلوعفم بصنت (عمس) نأ هعبت نمو
 نم ةلمح ا نوكت روهمجلا يأر ىلعف ةفص هدعب ةلمجلاف ةركن ناك نإو لاح هدعب ةلمجلاف ةفرعم لوعفملا
 .فالخ لا ركذ مدقت دقو روكذملا لاثملا يف لاح ا ىلع بصن لح يف لعافلاو لعفلا



 ۳ت جحتس سسر ےس س ا

 سيسي << _ ةّينسل لا ةفحتلا ىل ىلع ةب ةيبهذلا اللحلا ٦ 1۸ 0 ٠ س

 E Be وی

 ةورث ُببس ْنطَقلا ءاتّشلا هكاوف نم لاقتربلا .فيّصلا يف ٌرهظي خیطبلا يح بألا «ييفر

 .ةعارزلل ةح اص اهتبرت ٌرصم «ءاملا ُبذع لينلا ءًرصم

 طبضا مث «ةيتآلا لمح ا نم ةلمج لك ىلع اهتاوخأ ىدحإ وأ (نظ) لخدأ -۳

 :ةملك لك رخآ لكشلاب
 ناتسبلا ءرظان لقحلا كب سانلا فآرأ كمآ «كيلإ سانلا بحأ كوبأ ءكقيدص دمحم

 سوسل ءاضيبلا بايثلا نیز تمصلا «ةدشلا دنع كناوعأ ءاقدصألا «ظئاق فيصلا «رمثم

 اج وع ت7ا ناسللا 8 لا

 اهطبضأو ةبسانم ةملك ةيتآلا ةلثمألا نم لاشم لک نم یلاح ا ناكملا يف عض ٤-

 :لكشلاب

 ...لقحلا نأك (ي) ساظ0

 كمع تیار (غ] ا رلا راف یآ

 ...نطقلا نأ دقتعأ (ل) صل اتنا (ج)

 ..ءاوطا ىسمأ(م) ....ءاقدصالا تیأر (د)

 ...كاخأ تعمس (ن) نفاشلا 5 عا(

 ...میهاربإ ئتف ام (س) بالا نأ تلع(رژ

 ...تمدام كبحصأ ال(ع) ....ہاخأ وكل كقيدص دمحم (ز)

 حاجنلا لئالد نم قطنملا نسح (ف) ....كابأ تبسح (ح)

 ا كل ..وجلا لظ (ط)

 ةلثمألا نم لاخ ناكم لك يف ماقملا بسانت ةخسانلا تاودآلا نم ةادأ عض ٥-

 ةا



 7 اهتلثمأو تاعوفرملا ددع سج

 .كمأ مادقأ تحت ةنحجلا...(ح) .مويغلاب دبلم وج ا...(ب)

 ڈنر فلا قطر .ایجنم قدصلا...(ج)

 .يريمس باتکلا...(ي) .يل اقیدص كاخأ...(د)

Nۃالا ن فوغ ہت سارا  
 ا سراطا مو

 لكشلاب هطبضاو امسا ةيتآلا ةلثمألا نم لاشم لك نم يلاخلا ناكملا يف عض ٦-
 :لماكلا

OEDی اؤر  

 .ةرظان ...نإ (ح) ا )و

 .علاط ...تیل (ط) .ارھفکم ...تيأر(ج)

A EG0  
 .يقيدص ...لازام (ك) .اًريخ ...راص(ه)

 هاو بانا (ل) راغ شل و

 مث بخو ادتبم ىلع ةلمتشم ةدحاو لك باتكلا فصو يف لمج ثالث نوک ۷
 .لكشلاب اهتاملك طبضاو (ناك) اهنم ةلج لك ىلع لخدأ

 لخدأ مث ہربخو ادتبم ىلع لمتشت ةدحاو لك رطملا فصو يف لمج ثالث نوك -۸
 .لكشلاب اهتاملك طبضاو (نإ) اهنم ةلج لك ىلع

 مث بخو ادتبم ىلع لمتشت اهنم ةدحاو لك رهنلا فصو يف لمج ثالث نوك -۹
 .لکشلاب اهتاملك طبضاو (تيآر) اهنم ةلمج لك ىلع لخدأ

 :ةيتآلا 0 ترآ

COTُباككلا َلاَراَم ءاعفا لاما تْبسَح «ٌحاَبصم قل اگ ا  



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 نإ مسا (ميهاربإ)و «ربخلا عفريو مسالا بصني ءبصنو ديكوت فرح (نإ) )١(

 مسالا عفري «صقان ضام لعف :(ناك) «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «هب بوصنم

 ريخ :(ةمأ) «ميهاربإ ىلع دوعي وه هريدقت اًراوج هيف رتتسم ريمض همساو رح ا بصنيو

 عفر لحم يف ہربخو همساو ناك نم ةلمحلاو «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هب بوصنم ناك

 .(نإ) ربخ

 ناک مسا :(رمقلا)و «ربخلا عفريو مسالا بصني ؛بصنو هيبشت فرح :(نأك) (؟)

 ةمالعو «هب عوفرم نأك ربخ :(حابصم)و «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «هب بوصنم

 .ةرهاظلا ةمضلا هعفر

 لاغتشا هروهظ نم عنم هرخآ ىلع ردقم حتف ىلع بم ضام لعف :(بسح) (۳)

 ؛ةدحاولا ةملكلاك وه اميف تاكرحتم عبرأ يلاوت ةهارك عفدل ضراعلا نوکسلاب لحملا

 لوأ لوعفم :(لاملا)و «عفر لحم يف مضلا ىلع ینبم «بسح لعاف لكلا رض لاو

 بوصنم بسحل ناث لوعفم :(اعفان)و «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو«هب بوصنم بسحل

 .ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «هب

 ,لعف :(لاز)و «بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح :(ام) )٤(

 هعفر ةمالعو «هب عوفرم لاز مسا :(باتكلا)و «ربخلا بصنيو مسالا عفري صقان ضام

م ةحتف هبصن ةمالعو «هب بوصنم لاز ربخ :(قيفر)و «هرخآ يف ةرهاظ ةمض
 ىلع ةردق

 ءاي)و ؛فاضم قيفرو «ملكتملا ءايل ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ

 .ضفخ لحم يف نوكسلا ىلع ینبم هيلإ فاضم (ملكتملا

 :خساونلا ماسقأ ىلع ةلئسأ

 مح مدينا دكا لا اج او ناک لوس یا خساونلا مسقنت مسق مك ىلإ

 E كل جم سس ےہ دت و

 ؟يجرتلا ىنعم ام ؟كاردتسالا ینعم ام ؟ت تے رر"

 ۶( 0 مسقنت مسق مك ىلإ ؟اہت يل ا



 س
 وا :

 ڈی اڑا اهتلثمأو تاعوفرملا ددع

 لا م

 ةلمج ربخو ءرهاظ أدتبم نم ىلوألا نوكت ثیحب ربخو أدتبم نم ةنوكم لج ثالث ت
 ةلجو رهاظ أدتبم نم ةثلاثلاو ہدرفم رخو روكذلا ةعامحل ريمض أدتبم نم ةيناثلاو «ةيلعف

 .(تمعز)و (لعل)و (ناك) لمحلا هذه نم ةدحاو لك ىلع لخدأ مث «ةيعسا

 انہ لب ٹی تاب ل 4 اليل ميه کا داو لہ :ةيتآلا ةلثمألا برعأ
 . بالا ملنا لعل ظ



 5 00-00 2-0 ےس 9 7 ےک و کا ےس رک 2 و 3 ع 6 1
 3 3 وک 7 2 و ا وج9

 (ةفيرعتو 3 و ةبسصنو هعفر یس ےل ر ماا ےل ا اخس یس الر .یۓ اگ ٥صعح ¢ 5 5 کت هيكلملل ھا a تعا یار : لاک
 مع رس ری ص ظن رم رح لم رص اني رہ رہ 52 ےس 5 رم

 2121 0 نہ و 7 تک ٤ E مہ وک وک 7-0 ہا مس ا ےن ہو ےس مرہ

 .لقاعلا ےہ بل زرمؤ ا یس یر : یس ےن ےہ رز ق رک ١ باسا ر E e ربحسش و 2 یل بن ےل ؛ف 4 ٤ فاعلا ےل: ٹی زو 6, اق اعلا ىلا اف : ز وقت 68 :,

 ميو رخ ب 2 م ےس ےس

 يف هعوبتمل حصضوملا < ال ئل وک علل "غباتلا :وه نييوحنلا حالطصا يفو

 . “تارکنلا يف هل صصخملا «فراعملا

(€) 

 ver U کک

 ےس نیر رپ

 . 'يقیقح ا تعنلا :لوآلا ؛نیمسق ىلإ مسقنی تعنلاو

 )۵١۹/۲(. ؟بکاوکلا” رظنا ؟فصولاو تعنلا نیب قرف كانه لهو «ةفصلا :اضيأ هل لاقيو (

 .هلبق امل :يأ

 (هبحاصو ثدح ىلع لد ام هب دارملاو) :(۱۱۱/۲) "حيضوتلا» ىلع "حيرصتلا» يف امك ماشه نبا لاق

 ناك امو «نيلوعفملا ءامسأ نم (بورضمو) «نيلعافلا ءامسأ نم (براضك) .هيلع عقو وأ لعفلا هب ماق نم

 مسا «(و نسح) :وحن «ةهبشملا ةفصلا (و) ٍباَرضك ةغلابملا ةلثمأ لعافلا مسا ىنعمب وه اممف .امهانعمب

 مساو :لوتقم ىنعمب ليتقك لوعفملا مسا ىنعمب وه امو (لضفأ) :وحن «لعافلا لعف ىلع ىنبلا ليضفتلا

 ةلآ وأ ناكم وأ نامزل قتشا ام كلذ نع جرخو ءورمع نم نسحأ :وحن «لوعفملا لعف نم ینب ا لیضفتلا

 هادع امو ماشه نبا مالک نمف نيسوقلا نیب ناك امف "حيرصتلا» نم ها.(اًضقن دري الف .هب تعنيال هنإف

 .؟حيرصتلا” بحاص يرهزأللف

 ىنعمب وذو «(ماق يذلا ديزب تررم) :وحن لوصوملا مساو «(اذه ديزب تررم) :وحن «ةراشالا مساك

 عم ةممتم ا رظنا (يقشمد لجرب تررم) :وحن ءبسنلا ءامسأو ء(لام يذ لجرب تررم) :وحن بخاص

 نم ديفي يذلا دماحلا) :(5١0ص) "بكاوكلا» یف لدهألا لاق امك هطباضو ٥٢٤٤٥(. /۲) «بكاوكلا

 ها.(هأرجم یرجف ءہانعم ءادأ يف قتشملا هبشأف «هفورح نود لعف ینعم نمضتو «قتشملا هديفي ام ینعملا

 :حاضيإلا ليقف ءصيصختلاو حاضيإلا ىنعم يف فلتخاو) :(۱۰۸/۲) "حيرصتلا» يف يرهزألا دلاخ لاق

 :صيصختلاو «لمجملا نايب یرجم يرجي وهف قافتالا ليبس ىلع فراعملا يف عقاولا يظفللا كارتشالا عفر

 ةفصلاب قلطملا دييقت ىرجم يرجي وهف عضولا ليبس ىلع تاركنلا يف عقاولا يونعملا كارتشالا عفر

 ها.(تاركتلا يف كارتشالا ليلقت صيصختلاو «فراعملا يف لامتحالا عفر حاضيإلا :ليقو

 هبحاص ىلع هنايرجل اًيقيقح اّتعن ذئنیح ىمسيو...) (077 /۲) لدهألا لاق
 ءار كل ر ته

 .(دمحم)ل يقيقح تعن :لقاعلاف (لقاعلا دمحم

١ 



 دمحم ءاَج) :وحن «توعنملا ىلإ دوعي 00 ريمض عفر ام "وهف يلا ةدللا تعنلا ا

 ان :وحن ا ىلإ دوعي ريمضب 000 اًرهاظ سا عفر ام :وهف ي سنا تا امأو 4

 ةباين واولاب عوفرم ءلضافلل لعاف :هوبأو «دمحمل تعن :لضافلاف وبا لضاقلا دم
 .دمحم ىلإ دئاع ريمض يه ىلا ءاها ىلإ فاضم وهو «ةسمخلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع

 مآ اًيقيقح ناكأ ءاوس ؛هريكنت وأ هفيرعت يفو «هبارعإ يف هتوعنم عبتي هنأ تعنل تعنلا مكحر

 ضخ )و ءاعوفوم تنعتلا ناك اعوفرع توويعتملا ناك نإ هنأ ل
 ناک اًبوصنم توعنملا ناك نإو 9 ا لصضاقلا بک رمح )وأ « (لضاقلا ج

 لصضاقلا اًدّحم تيآر) :وأ < (لضاقلا اًدّنحم تيأر) :وسحن ءاًبوصنم تعنلا

 UG روس سور وہ ده سی ):(615/5) لدهألا لاقاك)
 ےس و ل :لقاعلاف «(هوبأ لقاعلا دمحم ءاج) :كلوقف ها. (ةسيالملا

 اًديزم رظناو .هيبأو دمحم نيب ةعقاو ةسبالملاف اًيببس يمس اذلف ذ .(دمحم)ل ال (هوبأ)ل فصو ینعم ا ثیح

 .(۷۹ص) ؟یيدماح ا ةیشاح7

 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (دمح) «بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (ءاج9
 عفر نم هلاوحا عينج يف توصنلا عبتي تعنلاو ء(دمح)ل ثعن (لقاعلا) ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 هرخإ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا تعنو : :لوقن انهو :ضفخو بصنو

 .حراشلا هبرعأ دق (هوبأ)و «ةمدقتملا (لقاعلا دم ءاح) بارعإك (لضافلا دمحم ءاح) بارعإ()

 .ةمدقتملا (لقاعلا دمحم ءاج) بارعاک اهبارعإ4 87

 .ةمدقتملا (هوبأ لضافلا دمحم ءاج) بارعإك اهبارعإ2)

 (لضافلا) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اًدمحم) ءلعافو لعف (تيأر) 0
 مسا (لضافلا)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا تعنو (دمحم)ل تعن

 .(وه) هريدقت رتتسم ريمض هلعافو «لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف

 ؟ يناثلا ألو عفم نيأف نیلوعفم بصنت (تيأر) نأ مدقت *تلق نإف

 طقف اًدحاو ًالوعفم بصنتف ةحراجلا كنيعب هترصبأ كنأ ىنعمب ةّيرصب تناك اذإ (ىآر) نأ :باوجلاف
 = (ىش لک ربكأ هللا تيأر) :لثم نيلوعفم بصنتف دقتعا ىنعمب هيبلق (ىأر) تناك اذإو ءروكذملا لاثملاك



 س ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلاللحلا 1۹۲ر حس
 غ ىلإ تر و ا و ت تاک و تولا اک و ثلا

 تعنلا ناك ةفرعم توعنلا ناك نإو «"(ةوبآ لضافلا دّمحم ىلإ ُتْرَظَت) :وأ ء”(لضالا

 :وحن «ةركن تعنلا ناك ةركن توعنملا ناك نإو «ةقباسلا ةلثمالا عيمج يف امك «ةفرعم
 مس رو هك ا ير وک و کے

 . ”(ةوبأ القاع الح اشیا دل و (القاع الجو تیار)
۰ 

 يفو «هثينأت وأ هريكذت يف هتوعنم عبتي هنأ كلذ ىلع داز اًيقيقح تعنلا ناک اذإ مغ

 .ہعج و هتينثت وأ هدارفإ

 ETS DE EEC باگ كد توا تاغ تا هنآ فلا و

 نإو :"(ةَبذهملا ةَمْطاَف تيأر) :وحن اتوم تعنلا ناك اتوم توعنملا ناك نإو ء"لقاَعلا

 .یناثلا اٰهوعفم (ريكأ)و :لوالا اهوعفم ةلالحلا ظفلف

۹) 

 نم هنأل واولا هعفر ةمالعو عوفرم (لضافلا)ل لعاف (وبأ)و ء(لضافلا اًدمحم تيأر) بارعإ مدقت

 وهو فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاملا)و «فاضم (وبأ)و ءةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا

 .دمحم ىلإ دئاع

 تعنو (دمحم)ل تعن (لضافلا) ء(رظن) لعفلاب ناقلعتم رورجو راج (دمحم ىلإ) ءلعافو لعف (ترظن)

 لعفلا لمع لمعي لعاف مسا (لضافلا)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثمرورجم رورجملا

 .(وه) هريدقت رتتسم ريمض هلعافو ءلوعفملا بصنيو لعافلا عفري

 ةمالعو عوفرم (لضافلا)ل لعاف (وبأ)و هلبق يذلا لاثملا يف مدقت (لضافلا دمحم ىلإ ترظن) بارعإ

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاهلا)و :فاضم (وبأ)و ءةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل واولا هعفر

 تعن (ًالقاع) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ًالجر) «لعافو لعف (تیأر)

 لعاف مسا (لقاع)و ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «هلثم بوصنم بوصنملا تعنو (ًالجر)ل

 .(وه) هريدقت رتتسم ريمض هلعافو «لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي

 هعفر ةمالعو هب عوفرم (القاع)ل لعاف (وبأ)و ہهلبق يذلا لاثملا يف مدقت (ًالقاع ًالجر تيأر) بارعإ

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاملا)و ءفاضم (وبأ) ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنآل واولا

 تالا

 .لبق ةمدقتم ا (لضافلا اًدمحم تيأر) بارعإك اهبارعإ

 (ةبذهملا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ةمطاف) «لعافو لعف (تيأر)

 مسا (ةبذهملا)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا تعنو (ةمطاف)ل تعن

 :هريدقت رتتسم ريمض لعافلا بئانو :لعاف بئان ىلإ جاتحي هلعاف مسي مل يذلا لعفلا لمع لمعي لوعفم

 ۔(یھڑ



 ےس, ۹۳۰ _ . ._____عاوقلا رح
 ىنثم توعنملا ناك نإو ءنیلاث ا نيذه يف تيأر امك اًدرفم تعنلا ناك اًدرفم توعنملا ناك

 تعنلا ناك اعج توعنملا ناك نإو (نيِلقاَعلا ِنيَدّمَحملا تيار) :نخ قي كعلا ناك

 انا لارا تنا )نر ان

 :لوقت ءاعومجم وأ ینثم هتوعنم ناك ولو ٠ اًمئاد اًدرفم نوکی هنإف یبسلا تعنلا امأ

 تعنلا عبتيو «”(مهوبأ لقاعلا َدالوآلا تيآر) :لوقتو «”(اهوُبأ لقاَعلا نيَدّلَولا ُتيَأَر)

 :لوقتو (ٌنُموَُبأ لقاعلا تالا تيأر) :لوقت «ثينأتلا وأ ريكذتلا يف هدعب ام ىبسلا

 نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو -حصألا ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (نيدمحملا) ءلعافو لعف تيأر )١(
 بوضصتملا تخنو (نيدمخملا)ل تعت (نيلقاعلا) «نيونتلا نع.ضوغ (نونلا)و :ثاینثم األ ةحتفلا

 لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف مسا (نيلقاعلا)و «ءايلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم

 .(امه) هريدقت رتتسم ريمض هلعافو «هب

 (ءالقعلا) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (لاجرلا) «لعافو لعف (تيأر) (0)

 (ءالقعلا)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا تعنو (لاجرلا)ل تعن

 .(مه) هريدقت رتتسم ريمض هلعافو «لعاف مسا

 ؟ثينأتلاو ريكذتلا يف هدعب ام عبتي ملو ؟امئاد اًدرفم نوكي مل :تلق نإف (۳)

 ناتأرما ينتءاج) :كلوق ذإ لمعلاو ىنعملا يف هل هتاواسمل لعفلا لحم لاح ىببسلا تعنلا نأ :باوجلاف

 ثينأتلاو ريكذتلا يف هدعبامل هتقفاوم بجیف لعفلا مكح ذئنيح ىطعيف (اهوبأ مُرَك) :هانعم اهوا موك

 ناك ولو تعنلا دارفإ بجیو ثينأتلاو ريكذتلا يف هعوفرمل لعفلا ةقفاوم بجيامك امهيف هعوبتمل هتقفاومال

 (1 ١ 7”صر) ماشه نبال «رطقلا حرش” حاضيإ ديزم رظناو .ةحيصفلا ةغللا ىلع اعومجم وأ ىنثم هعوفرم

 .(67-650؟5ص) ؟بکاوکلا و

 تعن (لقاعلا) ءايلا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (نيدلولا) ءلعافو لعف (تيأر) )٤(

 مسا (لقاعلا)و .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا تعنو «(نيدلولا)ل

 «فاضم (وبأ) «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو عوفرم (لقاعلا)ل لعاف (وبأ) «لعاف

 .ةينثتلا ىلع لاد (فلآلا)و .دامعلل (ميملا)و ءفاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاملا)و

 (لقاعلا) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (دالوألا) ءلعافو لعف (تيأر) ؛2)

 (لقاعلا)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا تعنو (دالوألا)ل تعن

 (وبأ) «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو هب عوفرم (لقاعلا)ل لعاف (وبأ) «لعاف مسا

 .عمجلل ةمالع (ميملا)و «فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ربمض (ءاها)و «فاضم

 هنآل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصن ةمالعو لعفلاب بوصنم هب لوعفم (تانبلا) ءلعافو لعف (تیأر) "1
 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن مالعو هلثم بوصنم بوصنملا تعنو (تانبلا)ل تعن (لقاعلا) ماس ثنؤم عمج

 ءامسألا نم هنآل واولا هعفر ةمالعو هب عوفرم (لقاعلا)ل لعاف (وبأ) «لعاف مسا (لقاعلا)و «هرخآ ىلع

 - (نونلا)و «فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاملا)و «فاضم (وبأ)و «ةتسلا وأ ةسمخلا
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 اج ةَلقاَعلا دال ولا تيأر)

 دحاو :ةرشع نم ةعبرأ يف هتوعنم عبتي يقیقح ا تعنلا نأ حاضيإلا اذه نم صّخلتف

 ريكذتلا نم دحاوو ءضفخلاو بصنلاو عفرلا نم دحاوو «عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا نم

 .ريكنتلاو فیرعتلا نم دحاوو «ثينأتلاو

 ؛ضفخلاو بصنلاو عفرلا نم دحاو :ةسمخ نم نينثا يف هتوعنم عبتي يبسلا تعنلاو

 تک روی و رش ےہ ؛ریکنتلاو فیرعتلا نم دحاوو

 ا واد اوا اد درام نوک اا «عمجلاو ةينثتل او دارفإلا يف ائيش عبتي الو «ثينأتلاو

 ا
 داو دام داع
 ےک 1 0

 دحر :وحن مَلَعْلا مْسالاو تنَآَو انأ نت اک :ءاّيشأ ُةَسْنَح ُةَفرْعَمْلاَو :لاق

 هيف يذلا ُمْسالاَو ءالوھَو هذهَو اذه حت میلا مسالاَو و
 :وخت ُماللاَو ُفلآلا

َعبرألا هذه نم دحاَو ىلإ فيض اک العلا ك لجّرلا
 .ة

 ےہ ےس

 ب ےہ ؛نیسق لإ مسقنی مسالا نأ :لوقأو
 ؛ةفرعم ا :یناثٹلاو «ينأتسو

 بطاح وأ «(انأ) :وحن ءملكتم ىلع لد ام :وهو < ,ءبضلا وأ رمضملا :لوآلا مسقلا

 :عاونأ ةثالث ریمضلا نأ ملعت انه نمو ء(وُھ) :وحن بئاغ وأ «(َتْنَأ) :وح

 .ثانولا عج ىلع لاد فرح

 (ةلقاعلا) ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (دالوألا) ءلعافو لعف (تیأر) ( )((

 اوہ و رر و ہے ےس یی سن تک

 (مأ) «ىلوألا | میلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هب عوفرم (ةلقاعلا)ل لعاف (ما) «لعاف مس
 «فاضم

 .عمجلل ةمالع (ميملا)و «فاضملاب رج ( ۰99ت ھ۳

 لكل هلوانت نآل ةعامج هب ىمسملا (ورمع)ك رضي ال قافتالا بسحب كارتشالا نأل ہعضو بسحب :يأ )۲(

 ١١5(. /۱) «بكاوكلا» نم هانعمب ها.ةددعتم عاضوأ وأ نيعضوب , لب دحاو عضوب سيل مهنم دحاو

 ےھ



a عياوتلا E 4 تا 

 ءلكتسلل ا :امهو «ناتملك وهو .ملكتلا ىلع ةلالدلل عضو ام : :لوالا عونلا

 .هريغ هعم و أ هسفن مّظعملا ملكتملل (نْحَن)و «هدحو

 حتفب (تْنَأ) :يهو ظافلا ةسخ وهو بطاخملا ىلع ةلالدلل عضو ام :يناثلا عونلاو
 (اَمُثأ)و ةدرفملا ةشنؤملا ةبطاخملل ءاتلا رسكب (تلنأ)و ءدرفملا ركذملا بطاخملل ءاتلا
 ثانإلا عمجل (شآ)و وافر و20 ءاثنؤم وأ اًركذم ینش ا بطاخملل
 تافل

 (َوه) :يهو ءاضيأ ظافلأ ةسخ وهو «بئاغلا ىلع ةلالدلل عضو ام :ثلاثلا عونلاو
 ارکذم ءاّقلطم بئاغلا ىنثملل (اَمُه)و «ةدرفملا ةثنؤملا ةبئاغلل (يه)و ءدرفملا ركذملا بئاغلل
 .تابئاغلا ثانإلا عمجل (ٌنُه)و «نيبئاغلا روكذلا عمجل (ْمُہ)و ءاثنؤم وأ ناك

 .رخلاو أدتبملا ثحب يفو ءلعافلا ثحب يف نايبلا اذه مدقتو

 ہے دس ا اا ل یہ :ةف عملا نم يناثلا مسقلا

 کن رہ ”(لَبج)و (میماَرْبِإ)و (دمحم) : زر کو :ناعون وهو زا تار

 .(ةكَم)و (بتیَز)و (ًةَمطاَف) :وحن
 .لوصوملا مسالاو «ةراشإلا مسا :ناعون وهو <” مهبل aE مسقْلا 4

 ‹ ”ةيونعم وأ ةيسح ةراشإ ةطساوب نيعم ىلع لديل عضو ام :وهف ةراشإلا مسا امأ
 وأ (ناَدَه)و «ةشنؤملا ةدرفملل (هذه)و .درفملا ركذملل (اذٰھ) : :يهو «ةنيعم ظافلأ هلو

 .اقلظم عمجلل (ءالُؤَم)و ثنواآ یل (نيتاه) و أ (ناتاه)و نک دلا یل (نيڏَه)

 .قايسلا نم حضاو وه امك لبج نب ذاعم :وحن هيلع اًملع نوکیف ًالجر هب تيم اذإ 00(
 نأل حلصو هريغ نع ةيانك ناكام ہہ يف وهو «هقلغأ اذإ بابلا مہا نم) :(۱۳ص) يدماحلا لاق (۲)

 ىلإ هتلالد يف هجايتحال :تلق ؟هسأرب اًمسق لعج ملف رهظملا نم اذه :تلق نإف «همامتب سنجلا يف لمعتسي
 ها.(ةميمض

 ةراشإلاف سوملم سوسح ملقلاف «(ملق اذه) :لثم اًسوملم اسوسحم نوكي دق هيلإ راشملا مسالا نأ :ہانعم (۳)
 اًوسحم سيل يأرلاف (يأر اذه) :لثم سوملم الو سوسح ريغ هيلإ راشملا نوكي دقو «ةيسح ةراشإ هيلإ
 ةيشاح»و (1۷ /۱) ليقع نبا ىلع "يرضنخلا ةيشاح» نم هانعمب ھا .(ةيونعم هيلإ ةراشإلاف ءاسوملم الو
 ۔(۱۳۸ /۱) ؟نابصلا
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 «ةتبلأ هدعب ركذت اههبش وأ ةلمج ةطساوب نيعم ىلع لدي ام :وهف لوصوملا مسالا امأو

 ظافلا هلو 'ادئاع یمسیو لوضوملا قباطي ريمض يع امنع نوكتو هل یمستو

 ا (ِناَدَللا)و ر يتلو (يذا) : ین ءاّضيأ ةنيعم

 .ثانإلا عم (یتّذللا) وأ حس

 هتدافأف (لآ) هب تنرتقا مسا لك :وهو « مال لاو فلالاب ىلحملا :عبارلا مسقلا

 هرات مالُعلاو «باّتكلاو ءلجّرلا) :وحن ؛فيرعتلا

 ماق يذلا ءاج) : :لثم ةيلعف ةلمج نوكت دق ةلصلا هذهو دب الو ةلص ىلإ جاتحي لوصوملا مسالا نأ :ینعی )١(

 ءاج) :لشم ةیم ا ةلمج نوكت دقو ةلص اهنأل :بارعالا نم ہوجا وی

 ةلصلا نوكت دقو «ةلص األ بارعإلا نم اهل لحم ال ةيمسا ةلمج (مرك هوبأ) ةلمجف «(ميرك هوبأ يذلا
 يذلا ءاج ىنعمب (مئاقلا ءاج) :لثم «ةحيرصلا ةفصلاو ءرورجملاو راج او «فرظلا :ةلمح ا هبشو «ةلمج هبش

 "رطقلا» رظنا .ةهبشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا مسا ىلع ةلخادلا يه ةحيرصلا ةفصلاو .ماق

 :هريدقت سو طا اساس فا اج ایف يذلا ءاج) :فرظلا لاثمو ء(١١۱ ص)

 لعفب قلعتم ةلمج هبش (رادلا ين)ف (رادلا يف يذلا ءاج) :رورجملاو راج ا لاثمو كدنع رقتسا يذلا ءاج

 .رادلا يف رقتسا يذلا ءاج :هريدقت اًبوجو فوذح

 يف ماشه نبا فيرعت اذه .ادئاع ىمسي لوصوملل قباطم ريمض تاذ ةيربخ ةلمج يه ةلصلا :هيبنت

 :نارمأ ةلضلا يف طرتشيو .(۱۳۹ص) “رطقلا”

 .ةيربخ نوكت نأ ()

 .لوصوملل قباطم ريمض ىلع ةلمتشم نوكت نأ (ب)

 ليقع نبا لاق نيمات ىنعم كيلإو «نيمات انوكي نأ ةلص اعقو اذإ رورجملاو راج او فرظلا يف طرتشيو

 مل نإف ...رادلا يف يذلاو ءكدنع يذلا ءاج ءوحن ةدئاف هب لصولا يف نوكي نأ) )١/ ۱٥١(: -هللا هحرح

 يف يرضخلا لاق .ها ات ل :لوقت الف امہ لصولا زجي مل نيمات انوكي

 هقلعتم نوکی نأب :يأ) «(ةدئاف هب , لصولا يف نوكي نأ) کت ا

 ق یدلا هينا ا نوع «عماجلا يف ديز فكتعا :لاقی نأك «ةنيرقب اًصاخ وأ ام

 هلثم امك ةنيرق الب صاخ ا هقلعتم فذح ام :وهف صقانلاامأ ا تان وا

 ها.(صقانلاو ماتلا ريسفت يف قيقحتلا وه اذه < ءحراشلا

 ىنثم ناك ْنِإو ,درفم دئاعلاف اًدرفم لوصوملا ناك نإف ءلوصوملا مسالا قباطي نأ دب ال دئاعلا نأ :ي (٢١

 دئاعلاف اركذم ناک نإو «ثنؤم دئاعلاف اْنژم ناك نإو < حج دئاعلاف اعمج ناك نإو «ىنثم دئاعلاف

 .(55١ص) “رطقلا” نم هانعمب ها.ركذم

 .ها .(ماهبإلا ةسخ اهتلازإل هل ةنيزلاو ةيلحلاك (لأ) تلعج يذلا :يأ) :(١۱۰ص) يدماحلا لاق 7



 یس N ها عباوتلا ج

 بستکاف ''اتمدقتلا ةعبرألا نم دحاو ىلإ فيضأ يذلا مالا ساقا سار

 مالغ)و «(ِلُجَرلا اَذَه مالغ)و ؛(دّمحم مالغ)و «(كمالغ) ها فاضل ني فيرعتلا

 .(ذاتسألا مالغ)و «(سمآ اَنَراَز يذلا

 مث ةراشإلا مسا مث “ملعلا مم ,"'ريمضلا :'"'ةلالجلا ظفل دعب فراعملا هذه فرعأو

 .“اهيلإ فاضملا مث ءلاب ىلحملا مث ءلوصوملا مسالا

 .ملعأ هللاو 'ملعلا ةبتر يف هنإف ريمضلا ىلإ فاضملا الإ ؛هيلإ فاضملا ةبتر يف فاضملاو

 یا کے یاک

 ءاج)ک ةركن عقوم اًعقاو الو ء(ریغ)و (لثم)ک ماہإلا يف ًالغوتم فاضملا نوكي الأو ةضح ةفاضإ :يأ )١(
 ۲۳٣(. /۱) يهكافلا .(هدحو

 "يرضخلا ةيشاح» يف امك .عاجإلاب قالطإلا ىلع فراعملا فرعأ (ةلالجلا ظفل) نآل 0

 .هريغو ( /۱)

 ىلع لدي) :-(١۱۰ص) يدماحلا لاق امك هنآل- (ةلالجلا ظفل) دعب فراعم ا فرعأ ربمضلا ناك امنإو (۳)

 يوارفكلا لاقو ا رغ فال «هتروصب هزييتو «هريغل هتيحالص مدعو «هلولدم ةدهاشمل هسفنب دارملا

 ريمض يلي وهو «بطاخملا ریمضو ...اهاوقأ وهو ملکتم ا ريمض :هثالث ربمضلا ماسقأو) :(١۱۰ص)

 ربمض ىلع مدقتم لا يدماح ا مالکو ها.(بطاخملا ريمض يلي وهو :بئاغلا ريمضو ...ةوقلا يف ملكتملا

 ىلع هتلالدل) :-يدماحلا لاق امك هنآل- ملكتملا ريمض دعب بطاخملا ريمض ناك امنإو «هبنتف ةصاخ ملكتملا

 ها.(هلبق امع هتبتر تطحنا هريغل هتيحالصبو «هلولدم ةهجاوم ببسب هسفنب دارملا

 ...سانجألا ءامسأ مٹ یسانألا ءامسأ مث ,نكامآلا ءامسأ 00 فرعأ ن و 0 يدماحلا لاق )٤(

 ھا يل نع خلسنا فيرعتلا ةادأ هيلع تلخد وأ فيضأ اذإ مّلَعلا :لاق نأ ىلإ

 :هلوقب -ةبترم- مهضعب اهمظنو :(۱۳۸/۱) "بهذلا روذش» ىلع هتيشاح يف ةدابع لاق )٥(

 متأ لوصومف ةراشإلا مساف ملعلا هدعب ريمضلا اهفرعأ

 فاضي هل ىلا تری فاضملاو ماللا وذ هدعبو

 ريهه شتا ملعلاك هنإف ریمضلل فيضأ يذلا الإ

 )١/ ٢٤٥(. ؟*يرضخلا ةيشاح» رظناو

 (كبحاص ديزب تررم) حص امل ريمضلا ةبتر يف ناك ول هنآل) :(۱۰۷ /۱) «بكاوكلا» ین لدهألا لاق

 ىلإ فاضملا انلعج املف هنود وأ «فيرعتلا يف هل ةيواسم ىه لب فوصوملا نم فرعأ نوكت ال ةفصلا نآل

 لب) :(١٥۱ص) “روذشلا” يف ماشه نبا لاقو ها.(ديزل اًيواسم (كبحاص) راص ملعلا هبتر يف ریمضلا
 ةفصلا تناكل...) :(١235ص) “رطقلا» يف لاقو .ها.(حيحصلا بهذملا وه اذهو ؛ملعلا ةبتر يف وه
 كلام نباو .(۱۰۷ص) “يوارفكلا ةيشاح” رظناو .(حصألا ىلع زوجي ال كلذو .فوصوملا نم فرعأ

 .(۲۳۱ /۱) ؟يهكافلا حرش” رظنا .ريمضلا ةبتر يف هنأ ىري

 می

 رہ 7



  ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا "00

 0 ٠
 ۵ ا

 اَم لك :ةبيرقتو ؛رخآ َنوُد ٌدحاَو هب صتخي آل هسلج يف مئاش مسا لگ :5 كلو :لاق

 0.0 ٠ وک ہیلع ماللاو فلآلا لو حل

 لب «هسنج دارفأ نیب تہجد تے یر پے جر ةركنلا :لوقأو
 لوألا نإف ؛(ةأر رسما)و (لجر) :وحن ء لدبلا ليبس ىلع دحاو لك ىلع هقالطإ حلصیل
 نم ةغلاب ىثنأ لك ىلع هقالطإ حصي يناثلاو «مدآ ينب نم غلاب رکذ لك ىلع هقالطإ حصي
 ۱ .مدآ ينب

 (لُجَر) :وحن ء'فیرعتلا اهيف رثؤتو (لأ) اهيلع لخدت نآل حلصت نأ ةركنلا ةمالعو

 مالغ) :كلذكو «(لَجَرلا) :لوقتف ؛فيرعتلا هيف رثؤتو «هيلع (لأ) لوخد حصي هنإف

 قاَتفلاو < «يبصلا و ةَيِراَجْلاَو مالُکلا) :لوقت كنإف «(ملعمو «ةاتفو «يبصو «ةيراجو
 00ت

 :تانيرمت

 يف اًعوفرم نوكي ثيحب ةديفم لمج ثالث يف ةيتآلا ءام الا نم مسا لك عض ١-
 تعنب ةلمج لك يف مسالا كلذ تعناو ءةثلاثلا يف اًضوفخمو «ةيناثلا يف ابوصنمو «ةدحاو
 :بسانم يقيقح

 كوبأ .نوملسملا .ةرهز .ةاتف .ذاتسألا .روفصعلا .دمحم .نالجرلا

 قدصت اهنأ ال رخآلا نم لد دحاو لك ىلع قدصت اهنأ :ینعی) ء۰ ۳ /۱) ؟بکاوکلا” يف لدهألا لاق ()
 ا. (ةدحاو ةعفد عيمجلا ىلع

 کو ا هيلع ماللاو فلألا لوخد حلصي ال ام جرخف) )١١4/1-٠١0(: "بكاو ا
 (لأ) نإف ءامالعأ ن نسحو «سابعو «ثراحو ءلضفک اًقيرعت هيف رثؤت ال نكلو حلصي و أ ءركبو ؛ورمعو
 ءاهفذح دنع ةركن نوكي الف ءاًقيرعت هديفت ال نسحلاو «سابعلاو «ثراحلاو ءلضفلاك هيلع تلخد اذإ
 اهنكل هيلع املوخد حلص نإو (لأ) نإف «نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأو «ماهمإلا يف ةلغوتملا ءامسألا اذكو
 .همالك ها.(افيرعت اهديفت الف ماہی إلا یلع ةیقاب

 -طقف- اًصيصخت اهديفت امنإو ءافيرعت ةفاضإلا اهديفت ال ىتلا :ىه ماہإلا يف ةلغوتملا ءامسألا :تلق
 ۷۳۷۸۰۷۷۷ )یا ررتفا ظنا": کا ںیم ندحو غو لكل ار



 تے نئ يب يي _عباوتلا 0-0 -- ا ات و سچ سس ل
yC ENE 000 --٢ 

 هيحصل لہو  ھتت اھ رھ چ ۴

 :لكشلاب

REهيلع تقدصتف ...ًالجر تيقل (ح) هاا یگ . 

 ...تیب يف تنكس (ط) .اهيدلاو يضرت ...ةاتفلا (ب)

 ...فرغلا نسحأ ام (ي) .ضرألا بصخب ...لينلا (ج)

 ...اصع يخأ دنع (ك) کل انآ (5)

 ..اباتك يخأ ىلإ تيدهأ (ل) ...رصم ینطو (ه)

 فيصلا سوبل تہابالا:ع) .مهدالب نومدخي ...بالطلا (و)

 .هزنتلل ...قئادحا (ز)

 :لکشلاب هطبضاو «ةيتآلا نكامألا نم ناكم لك يف اًبسانم اتوعنم عض ۔۳

 .اهيلع تقدصتف ةسئاب ...تيأر (ز) داك ههه ويدحلا آر

 .مسجلا هلمتحي ال سراقلا...(ح) .مهتمأ نومدخي نوملاعلا... (ب)

 ةعيرشلا اومدخ نودهتجملا...(ط) .ةعفانلا ...بحأ انأ (ج)

 .ةيمالسولا .ًارهاب احاج حجني نيمألا...(د)

 .نيمدقتملا ...راثآ نم تدفأ (ي) .راجشألا علتقت ةديدشلا... (ه)

 .ینطو ةزيزعلا...(ك) یرضات بت اوز

 اًعيج توعنملاو تعنلا لمعتسا مث «ةيتآلا توعنلا نم لکل اًبسانم اتوعنم دجوأ ٤-

 :لكشلاب اهرخآ طبضاو «ةديفم ةلمج يف

 اا مرکلا «ةدييعبلا ىالقعلا «ةرضانلا «ةبذعلا «ةقهاشلا «تايبدؤملا مخضلا

 .ةعساو «عساش «نييذهملا «تاالقاعلا

 :بارعإلا ىلع بیر دن

 :ةيتآلا لمح ا برعأ
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 نمدَخَی تابذهلا تاّيتفلا ي ا ال «عتمم يلج تاتکلا



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ٠٠١ حح

 .بذعلا ءاملا نم تْبرَش َنُهَدالب

 :باوحلا

 .هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (باتکلا) - ١

 تعن (عتم) ہرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «أدتبملاب عوفرم ءأدتبملا ربخ (سیلج)

 .هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم عوفرملا تعنو «سيلجل

 ىرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «ءادتبالاب عوفرم أدتبم (بلاطلا) -۲

 هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم عوفرملا تعنو «بلاطلل تعن (دهتجملا)
 يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (بحي)
 لعاف (ذاتسأ)و «بصن لحم يف مضلا ىلع ینبم «هب لوعفم بئاغلا ريمض (ءاهلا)و «هرخآ

 ريمض (ءاضا)و «فاضم (ذاتسأ)و «هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم بحي

 لحم يف هلعافو لعفلا نم ةلمجلاو ءضفخ لحم يف مضلا ىلع ينبم «هيلإ فاضم بئاغلا

 .(هبحي) يف بوصنملا ريمضلا وه طبارلاو «بلاطلا وه يذلا أدتبملا ربخ عفر

 (تابذهملا)و «:ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «ءادتبالاب عوفرم أدتبم (تايتفلا) -۳

 لعف (نمدخي) «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ؛عوفرم عوفرملا تعنو «تايتفلل تعن

 يف حتفلا ىلع ینبم «لعاف ةوسنلا نونو «ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ینبم عراضم

 (دالب)و «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ؛بوصنم (مدخي)ل هب لوعفم (دالب)و ءعفر لحم

 لحم يف حتفلا ىلع ینبم «هيلإ فاضم تابئاغلا ثانإلا ةعاج ريمض (نه)و «فاضم

 طبارلاو «تايتفلا وه يذلا أدتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمحلاو :ضفخ

 : ظ .(نمدخی) يف ةوسنلا نون وه

 «عفر لحم يف مضلا ىلع ینبم «لعاف ملكتملا ريمض (ءاتلا)و «ضام لعف (برش) - :

 نم زرورضا:ا0ا0ر پل رضا نب هل ع نوكشلا ىلع یم ووش فرحت( نمو

 :ءاسلل تعي (تدعلا»و برش قلتم رورجلار راما و فرفاظلا ةرسكلا هرج ةمدلغو

 .هرخآ يف ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو «رورجم رورجملا تعنو
 تہ ا ع اھ و ات : 3 ٠

 نق ضان ذك يلق ةلس |
 1 دس

 تعنلا وهام ؟يقيقحلا تعنلا وهام ؟تعنلا مسقني مسق مك ىلإ ؟تعنلا وهام



1 el عیاوتلا 

 تے مسالا وهام ؟ةراشإلا مسا وهام ؟ملعلا وه ام ؟ريمضلا وه ام
 .ةديفم لمج يف ةلثمأ ةثالثب لوصوملا مسالاو «ةراشإلا مساو «ملعلاو «ريمضلا

 ہور (فطعلا | باب) :لاق

 . عض اولا ضْعَب يف ىَنَحَو 2لا الو ءلَبَو ءاَمإَ

 .يحالطصا رخآلاو «يوغل اههدحأ :ناينعم فطعلل :لوقأو

 قفشأو هيلإ لام هنأ ديرت «نالف ىلع نالف فطع :لوقت «ليملا :وهف ةغل هانعم امأ

 .هيلع

 .قسنلا فطع :يناثلاو «نايبلا فطع :لواآلا :نامسق :وهف حالطصالا يف فطعلا امأو

 فراعملا يف هعوبتل “حض فو “ات |" عِباَتلا) ھا “تالا فطع امأف

 ال ةعست فطعلا فورح نأ باوصلاف... )٤٥/ ١ "عئادبلا» يف -هللا همحر- ميقلا نبا مامإلا لاق )١(
 .هللا ءاش نإ -اًبيرق- يتأيس امك ءاهنم (امإ) دعي مل هنأل ها.(ةرشع

 رظناو ها. (هصصخ وأ هب هحضوأف لوألا ىلإ عجر ملكتملا نآل كلذب يمس ) :(۱۰۹ص) يدماحلا لاق 90

 .(۱۷۰/۲) ؟يهكافلا حرش”
 .ةسمخلا عباوتلا لمشي سنج اذهو «هلبق ام :يأ ۳)
 .تعنلا باب يف مدقت امك «هب ًالوؤم وأ اًقتشم نوكي لب اًدماج نوكي ال هنإف تعنلا جرخأ (4)

 ا ل ست ا :-هّلِلا همح رح لدهألا لاق )٥(

 ؛:قبس امہ كلذ ريغ وأ مذلا وأ حدملاك هعوبتم يف ىنعم ىلع لدي تعنلا نأ ملعي اذہو «تاذلا بسحب

 ...حضوملا هلوق...) ٠١-١31١( 8ص) يدماحلا لاقو ها.(هعوبتم يف ىنعم ىلع لديال نايبلا فطعو
 دا ول هعوبتم عم هعامتجاب لصحي هن أ ىنعملاو دماج هنأ الإ تعنلاك وهف 6
 وه كلذ لب عوبتملا نم حضوأ هتاذ دح يف نوکی نأ نايبلا فطع يف طرتشي الف .هدحو عوبتملا يف .:

 تا تا نا تنا الآ



 ۰ ||__ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلاللحلا ٠١ ےس nee مہ سل “Anh A یہ ۔۔ . 0۶ ۰۲ ٣

 "كر دنع اح كرتا و تالا فط ل07 ا خلا

 يف هلاثمو «لوألل حضوم لاخلا يف يناثلاو «ةفرعم اہالکو ءدمحم ىلع نايب فطع :كوبأف

 «ةركن اههالكو «ءام ىلع نایب فطع :ديدصف ٠ 3 ديدكص أك نم :ىلاعت هلوق تارکذلا

 ستی

 فورح ا دحأ '“هعوبتم نيبو هنيب طسوتي يذلا ٭ عباتلا) :وهف قسنلأ فطع ا

 ہر ھو و

 اذإ (يلعو ٌدَّمحُم َءاَج) :وحن «نانراقتملا اہ فطعيف ؛عمجلا قلطمل يهو ءواولا )١(

 مع ناک اذإ (ة ردع ىلع ءاجر ةوخ فا نه ايلا الو قسم اھم

 ارو SEES ضو نع اعلا اي فووق

 .يلع ءيج نع ارخأتم دمحم ءيجم ناك

 ینعمو ؛لوالادعب يناثلا تأ :تعقوتلا عو «بيقعتلاو بيترتلل ىهو ءءافلا ()

 .عوبتملا صصخبم ئ2

 تیر تارکنلا يف هئیجم زاوج اغ ءانب) :لدهآلا لاق )

 حرش” .ةحفصلاو ءزجلا مقر نودب نكلو ر کد وأ اھلئاق ركذي مل يتلا ةمدقتملا تاقيلعتلا هذه رظنا

 .(٥٥۵و ٥۳۱ /۲) ؟بكاوكلا”و ٥٤٤-٣١٤(. ص) “رطقلا

 ينبم لصتم ریمض (ءایلا)و ةیاقولل (نونلا)و «بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (ءاج) ۳

 ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (دمحم) مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 ءامسألا نم هنآل واولا هعفر ةمالعو عوفرم «هنم لدب وأ ء(دمح) ىلع نايب فطع (كوبأ) هرخآ ىلع

 .فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (وبأ)و «ةتسلا وأ ةسمخلا

 ةرسكلا وج ةيالغؤو مرد e :اہارعإو ٦١. :ةيآلا ميهاربإ ةروس ٦۸

 (ءام)ل ةفص (دیدص) ءاهسفن ةيآلا E ىلع ةرهاظلا

 رورجملا لدبو «(ءام) نم کک ا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم رورجملا ةفصو

 «فالخ كانهف (نايب فطع) اهارعإ امأو .هةرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورج

 حيحصلاو) :(4؟١ ص) “رطقلا» ف ماشه نبا لاق نکل :تارکنلا ا نايبلا فطع نوزيجي ال نويرصبلاف

 ۸٦(. /۳) *ینومشآلا*و (۱۳۱/۲) *حیرصتلا٦ رظناو ها.(زاوجلا

 هلق 1 :يأ 90

 .هعوبتم نيبو هنيب فطعلا فرح نم دبال :ي [ 0

 .ةعست باوصلا نأ مدقت )¥(



 ۳ 0 ە 8-84 ب ,: سم ہم مت ت س س م 090
 ےس ہہ اج یے چس ےہ سس ل درج ویسی رس دی سم رحیم صحت و ہہ وہ مے ےے مج عباوتل ا

E 

 سل ےس ناک اذإ م yy مدق) :وحن « ا :بيقعتلا

 .ةلهم نيقيرفلا مودق نيب نكي ملو اقباس

 نيب نأ :يخارتلا ینعمو ءقبس دق بيترتلا ىنعمو ءيخارتلا عم بيترتلل يهو «مث (۴)
 .”'(ُمالَّسلاو ةالّصلا مِهيّلَع اَدَمَح مث ىسيع مث ىَسوُم هللا لَسْرَأ) :وحن «ةلهم يناثلاو لوألا

 .عمجلا هعم زوجي ال رييختلا نأ امهنيب قرفلاو ةحابإلا وأ رييختلل يهو «وأ (4)

 :ةحابإلا لاثمو “٠ (اهّتخأ وأ اًدّنه ْجَوَرَت) :رييختلا لاثمف ؛عمجلا اهعم زوجي ةحابإلاو
 دنه نيب عمجلا زوجي ال هنأ ىلع ًاليلد عرشلا نم كيدل نإف .”(َوحّنلا وأ ةقفلا سردا)

 بيقعتلا دييقتو ها.(رخأتو خارت :ي E دبل تن ا 0 لاق 20
 “يوارفكلا ىلع يدماحلا ةيشاح”و (۹٤۲٦ص) “رطقلا حرش ث7 رظنا .ىلوأ (هبسحب بيقعت لكو)ب

 .(۸۲ ص)

 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ناسرفلا) :بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (مدق) 1
 ىلع فوطعملاو (ناسرفلا) ىلع فوطعم (ةاشملا) < «فطع فرح (ءافلا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا

 ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ةلالجلا ظفل) :بارعالا نم هل لح ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (لسرأ)
 ہرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ىسوم) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر
 بوصنملا ىلع فوطعملاو «(ىسوم) ىلع فوطعم (ىسيع) «فطع فرح (مث) ںذعتلا اهروهظ نم عنم
 .فطع فرح (مث) رذعتلا اهروهظ نس عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم

 رهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو ء(یسیع) ىلع فوطعم (ادمحم)

 راج او رح ا فرحب رج لحم يف رسكلا ىلع ینبم لصتم ربمض (ءاشلا)و ہرج فرح (ىلع) .هرخآ ىلع

 ةمالعو عوفرم رخؤم ًادتبم (ةالصلا) «عمجلل ةمالع (ميملا)و «مدقم ربخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو

 ىلع فوطعملاو (ةالصلا) ىلع فوطعم (مالسلا) «فطع فرح (واولا) ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر
 اھ لحم ال ةيئاعد ةيئاشنإ رب او أدتبملا ةلمجو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا

 .بارعإلا نم
 هب لوعفم (اًدنه) «(تنآ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «نوكسلا ىلع ینبم رمأ لعف (جوزت) : دص ھم رت

 (اًدنه) ىلع فوطعم (تخأ) ؛فطع فرح (وأ) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
 .«فاضم (تخأ)و ءاتلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو
 .فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (اه)و

 تل تا تالا تا دقت ارجو سس ںیم لفاقلاو توکل لع قس وما لقاا سوفا 8)
 ترا ع ف لا ف نق كح (وأ) وک ىلع رهاظلا ا ةنالعو توفت
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو



 ےہ ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ا وہ اہ م سود جچسچ و ,وژسس چو چ پرو ددوسچ ا

 .ةساردلاب وحنلاو هقفلا نيب عمجلا زوجي هنآ قدك لو «جاوزلاب اهتخأو

 مأ تمل سرا :وحن .ماهفتسالا ةزمه نشب ؟جیتضلا بلطل يهو ا 20

 ؟(وحَنلا

 ةنيوحكتعملا نل اوا لحم یس اپ نا قت نأ طر يہ اما )٦(

 Ea Gede kl ےہ رت 1 ۱ ۱
 امإ جوزت) قوحخو « ج ٌءادف اماو دعب ان إف قاثولا اودشف ا: ىلعتهلوقوحخن

 موكحملا نييعت (مأ)بو -(ماهفتسالا ةزمهب يأ)- اہ بلطيف...) ٣٤۸(: /۲) "بكاوكلا» يف لدهألا لاق 3
 مأب هلاؤسو «هنيعب لهاج هنكل كدنع اهدحأ نأب ملاع وهف (ورمع مأ كدنع ديزأ) :ليق اذإف ءامهنم هيلع

 وأ ٌديز :روكذملا لاؤسلا نع باوسجلا يف لاقيف «نييعتلاب كلذ نع باوجلا يف لاقيف هنييعت نع ةزمهلاو
 ١1١3(( /۳) «نابصلا ةيشاح” رظناو ها.(يدنع اهدحأ الو ءمعن الو ال :لاقي الو ءورمع :لاقي

 .(١1١١-١١١ص) “يوارفكلا ةیشاح”و

 ريمض (ءاتلا)و :كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (سرد) «ماهفتسالل (ةزمهلا)

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (هقفلا) «لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم

 ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو (هقفلا) ىلع فوطعم (وحنلا) «فطع فرح (مأ) «هرخآ

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن

 فورح نم نوكت ال (امإ) :ةدئاف) )۲۰٠۱/٤(: *دئاوفلا عئادب” يف -هّللا هحر- ميقلا نبا ةمالعلا لاق "7

 :هجوأ ةعبرأل فطعلا

 ن اإ ناك اف لتا لوم ف هك ذده ارم اما ادي ان کب ضلالت كنا اهدا

 هلومعمو لعفلا نیب (امإ) تعقو املف «عنتمم وهو هيلع لعفلا لومعم تفطع دق تنكل فطعلا فورح

 ءزجلاك لعافلا نأ مولعمو ءلعافلاو لعفلا نیب (امإ) عقتف (ورمع امإو ديز امإ ینءاج) :لوقت كنأ :يناثلا

 .فطاعلاب امهنيب لصفلا حصي الف لعفلا نم

 فطع فرح اهيلع لخدی مل فطع فرح تناك ولو «هيلع واولا لخدتف (ورمع امإو) :لوقت كنأ :ثلاثلا

 .(ارمع وأو اًديز تبرض) :لوقت ال امك رخآ

 امإ تبرض) :تلق اذإو .درفم ىلع درفم وأ «ةلمج ىلع ةلمج فطع نوكي نأ دب ال فطعلا نأ :

 باوصلاف «هجوب ةلمجلا ىلع هفطع حصي الو .درفم ىلع اًديز فطعت مل لوألا (امإ)ف (اًرمع امإو

 ؟رطقلا حرش”و )۹/۱-٣٦٥( ماشه نبال "بيبللا نغم” رظناو .ها.(ةرشع ال ةعست فطعلا 00 0

 .(١١١ص) “يوارفكلا ةيشاح»و «(05 5 /۲) "؟بكاوكلا”و .(578ص)

 ینبم رمأ لعف (اودش) -اهلبق ةيآلا يف- (اذإ) باوج يف ةعقاو (ءافلا) :اہارعإو ٤. :ةيآلا دمحم ةروس ©

 «ةقراف (فلالا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (واولا)و «نونلا فذح ىلع

 فرح (امإ) «عيرفتلل (ءافلا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (قاثولا)

 “هيف (ءادف امإو دعب انم امإف :هلوق) ١57( /5) “لّمحلا ةیشاح” يف (ءادف امإو دعب اّنم) .ليصفتو طرش



 ےہ و وا يحس ست ےن
 کج اش ےہ یم ع ا ی ج ا ا س ےس

 ا
 اَم) :وحن «هنع 0 اهلبق ام لعج هانعمو ءبارضإلل يهو «لب 3

 اًدرفم اهب فوطعملا نوكي نأ :لوآلا ؛ناطرش اهب: فطعلل طرتشيو ٠ ركب لب دمحم ءاَج

 .ماهفتسا اهقبسي الأ ا ةلجال

 تک اس راغب ا ا يس اوي يحب 77

 دلا

O و و لا sS 

 فوطعملا نوكي نأو «يب وأ يفن «هقبسي نأ طرتشيو « (َنيدهّتجملا نکل ىلاّسكلا بحأ

 ةبقاعل ًاليصفت قبس ىتم ردصملا نال هر رع ال لاق تقلا ىلع تار ا امهرهشأ تايجر“
 ءاقبلاوبأ هلاق :يناثلاو «(ءادف اودافت نأ ام إو اثم اونمت نأ امإف) :ريدقتلاو ءلعف رامضإب هبصن بجو ةلمج

 بارعاب سیلو :خيشلا لاق (ءادف مهنم اولبقاو ام أ مهولوأ) :هريدقت ردقم لماعل امہ نالوعفم امهنأ

 ."لمحلا ةيشاح” نم هظفلب ها.(يوحن

 طرش فرح (امإ) «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو ءنوكسلا ىلع ینبم رمأ لعف (جوزت) )١(
 «فطع فرح (واولا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اًدنه) «ليصفتو

 بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو (اًدنه) ىلع واولاب فوطعم (تخأ) «ليصفتو طرش فرح (امإ)

 لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (اه)و «فاضم (تخأ) «ءاتلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو
 ١ .فاضملاب رج

 (دمحم) ىلع فوطعم (ركب) :فطعو بارضإ فرح (لب) «لعاف (دمحم) «ضام لعف (ءاج) ءةيفان (ام) "3
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو

 يهنلاو يفنلا دعب (لب) نآل روكذملا ىنعملا بساني ال -هللا هحر- حراشلا هركذ يذلا لاثملا اذه :هيبنت

 تابثإلا دعب نوكي روكذملا ىنعملا بساني يذلا لاثملاف اهدعب ام هدض لعجو ءاهلبق ام مكح ريرقت ديفت
 ٹک

 یتیم وہم ةفطاع ال ءادتبا فرح (لب) نوكت «(لب) دعب تتأ اذإ ةلمح ا نال
 دابع مه لب :يأ 4 سسروئركُم “اسی لب محبس ادو نما دنع لاکو #9 :وحن «لاطبإلا امإ ذئنیح بارضإلا
 کلا و و لكن ير لا رک عا قل یا د 01 سیم نا ضرغ یا لافتالا امإو توف رک
 .(501-507 /5) ؟عئادبلا»و ء(۲/٥٥) *بکاوکلا "و ء((۱۱۲ /۱) ماشه نبال ؟ینغم ا” رظنا . چ ايدل

 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ركب) «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ینیم ضام لعف (ءاج) (ْ)
 عوفرم ا ىلع فوطعملاو (ركب) ىلع فوطعم (دلاخ) «فطعو يفن فرح (ال) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 - ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (بحأ) «ةيفان (ال) *'



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا 0 1 ےس
 چ

 اًيش مكحلا ءاضقنا ىلع ةلالدلا :وه جيردتلاو «ةياغلاو 7-0 يهو ؛یق

 .**ةايبفقلا یک الا و تم

 ىح انباَحْصُأ ءاج) :وحن «ةلمج اهدعب ام ناك اذإ «ةفطاع ريغ ةيئادتبا (ىتح) یتاتو

 :فلؤملا لاق اذهلو © ي جلا علم ىح ذه :ىلاعت هلوق وحن ةراج یتاتو ءٴ'(رضاَح ٌدلاَخ

 ”(عضاولا ضعب يف ىّتحو)

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم ( لالا اتا یت اتوخ و راس نوف لعافلاو 0

 ىلع فوطعم (نيدهتجملا) «فطعو كاردتسا فرح (نكل) رذعتلا اهروهظ نم عنم «هرخآ ىلع ةردقملا

 .ملاس ركذم عم هنآل ءايلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو «(ىلاسكلا)

 تسيلو كاردتسالا ةدافإ درجمل ءادتبا فرح يهف مالك اهيلو نإف] :(۲۹۲ /۱) "ينغملا” يف ماشه نبا لاق )١(

 نإف) :(557/7) لدهألا لاقو ها.[ % يي مه أوك نکیل ف :وحن واولاب لمعتست نأ زوجيو ةفطاع

 ها.(ةفطاع ال كاردتساو ءادتبا فرح يهف ةلمج اهدعب تعقو

 رظنا ؟(واولا)ب مآ (نكل)ب فطعلا نوکی له :لاوقأ ةعبرأ ىلع ةاحنلا فلتخاف واولا اهتقبس ناف ١ز

 .(۲۹۲-۲۹۳ /۱) ماشه نبال “ینخمل ا”

 . «هريخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف اترا 7

 .فطعو ةياغ فرح (ىتح) ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ا عوفرم لعاف (سانلا)

 ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرم ا ىلع فوطعملاو (سانلا) ىلع فوطعم «ءايبنألا)

 1 .هرخآ

 (باحصأ)و ءابلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف (باحصأ) ءضام لعف (ءاج) )٤(

 ًادتبم (دلاخ) :ةیئادتبا (قح) فاضلاب رج لحم یف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ربمض (ان)و «فاضم

 هعفر ةمالعو عوفرم ادب ا رخ (رضاح) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم

 .هرخا ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 ةرسكلا هرج ةمالعو (ىتح)ب رورجج مسا (علطم) «رج فرح (یح) :اہارعإو .6 :ةيآلا «ردقلا ةروس (2)

 ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (رجفلا)و ءفاضم (علطم)و هرخآ ىلع ةرهاظلا

 .(مالس)ب امإو ؛برقألا وهو (لزنت)ب ناقلعتم امإ رورجملاو راح او «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 ميقلا نبال ةمالعلل ؟عئادبلا و ء(۱۲۷ /۱) ماشه نبال "ينغملا” يف ةفطاعلا (ىتح) طورش رظنا (5)

 ۔(۱۹۸ ۔۱۹۷ )۱١/



 فاعملا ےس

 ضوفخت جج 77 تّصن بوصنم 1 يلع وأ ؛تعفر عوفرم ىلع تفطع ناف :لاف

 و اديز تباولو TT :تمرَج ٍموُرْجَم ىَلَع ؤا ف

 اک 2 5 0 چ ٣ هت دس پرس 7 0 3 يم ٦
 3 و من ها ا ا و رر یش ا یب وو ۰ دذعقن 3 د ےل نی غر مت ؛ ؿ8 ههطم 4 بن م 5 متر 8 1 1: 1 4 رح 1 +

 1 ےک 50 2

 «يبارعإلا همكح يف اهلبق ام اًعبات اهدعب ام لعجت ''' ةرشعلا فرحألا هذه :لوقأو
 فوطعم (دلاخ)ف ٠ (ٌدلاَخو ٌدّمحم يلباق) :وحن ءاعوفرم عباتلا ناك اعوفرم عوبشملا ناك
 ناك نإو «ةرهاظلا ةمضلا ةعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو (دمح) ىلع
 ىلع فوطعم :اًدلاخف ٭“'(اًذلاَخو اًدّمحم دّمحم تلباق) :وحن ءابوصنم عباتلا ناك ابوصنم عوبتملا

 عوبتملا ناك نإو «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ؛بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو «دمح
 ىلع فوطعم دلاخف (” (دلاخو دّمحمب ْتْرَرَم) :وحن «هلثم اًضوفخ عباتلا ناك اضوفخم
 تی ا لا ا لا یم وع

 و سوا لاح رُضحَي ) :وحن ءاضيأ اًموزجم عباتلا ناك اًموزجم عوبتملا

 ىذا لاا نال «(ًالوسر لسري وأ دلاخ رضحي مل) :-هللا هحر- حراشلا هب لثم ام اذه حيحصلا لاثملا )
 ناف اتا نا سال فا سیل هيف مزح ا فلؤملا هركذ

 ةع ل ةع تارضلا نأ مدقت )٢

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءابلا)و «ةياقولل (نونلا)و «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (لباق 0
 فرح (واولا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف (دمحم) «مدقم هب لوعفم بصن
 .(دمحم) ىلع فوطعم (دلاخ) «فطع

 (واولا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اًدمحم) ءلعافو لعف (تلباق) 9
 .(اًدمحم) ىلع فوطعم (اًدلاخ) «فطع فرح
 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم مسا (دمحم) ؛رج فرح (ءابلا) «لعافو لعف (تررم) )٥

 .(دمحم) ىلع فوطعم (دلاخ) «فطع فرح (واولا)و ء(ٗوم) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج لاو «هرخآ
 ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (1)ب موزج عراضم لعف (رضحی) «بلقو مزجو يفن فرح () 7

 (لسری) :فطع فرح (وأ) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (دلاخ) «هرخآ
 بوصنم هب لوعفم (ًالوسر) «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ربمض (لسري) لعافو «(رضحي) ىلع فوطعم
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 :ناتدئاف

 - فطعي اهنم لكف تافوطعملا ترركت نإ) :(٦۸ص) ا يف يدماحلا لاق :لوالا



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا .. - 7 ١

 همزج ةمالعو «موزجم موزجملا ىلع فوطعملاو تر اس لمت

 «نوكسلا

 .لعفلا ىلع فطعي لعفلا نأو ؛مسالا ىلع فطعي مسالا نأ فرعت ةلثمألا هذه نمو

 هى

 ٠ ےس سو ویچ
+ 

 :ةيتآلا ةلثمألا يف ةروك ذم ا فطعلا فورح دعب اًبسانم افوطعم عض ١-

 ..و سیمح ا موي ترفاس (ه) ا ت انا)

 .. ىتح دهعملاب نم جرخ (و) نکل حانت تلکآ ام (ت)

 ال ٌرايخآألا بحاص (ز) ...و اّنيِب يخأ ینب (ج)

 نکل يأ ترزئااح) ف اق

 :ةيتآلا ةلثمألا نم ةيلاخلا نكامألا يف اًبسانم افوطعم عض - -۲

 .كتاودأو ...مظن (ه) .جفلا ال ...ةهكافلا نم لك (ا)

 .ةيردنكسالاف ...ىلإ تلحر (و) .موي ضعب وأ ...كوبأ اندنع يقب (ب)

 .هلوق ال ...ينبجعي (ز) .هضعب لب ...باتكلا تأرق ام (ج)

 .ءاتشلا مأ ...لضفت امهيأ (ح) فليكر کا

 انواع اهادحإ يف نوكت ثیحب «نيتلمج يف ةيتآلا تاملكلا نم ةملك لك لعجا ٣-

 ۱ :هيلع افوطعم ةيناثلا يفو

 «رمع دہ .ءءايقتألا «نودهتجملا «لكأي (رفاسي «ةرهاقلا ‹رصقلا «بنعلا ءاملعلا

 ےگ افا گی نآ

 ها.(هلبق ام ىلع لکف الإو (وأ)و ء(واو لاک د تقر O لوألا نه

 :هتافصو هللا e کک "عئادبلا” يف ۔هللا ےحر- میقلا نبا مامإلا لاق :ةيناثلا

 نإو «فطعلا فرح طاقسإ َنُسَح «دارفنا وأ ا ۹٣٣٦ ماقملا ناك اذإف...)

 املكو) :(57 /۳) لاقو .(فطعلا فرح لاخدإ َنُمَح اهرياغت ىلع هيبنتلا وأ تافصلا نيب عمجلا ديرأ

 ها.(نسحأ فطعلا ناك نيبأ رياغتلا ناك



FT SEOہر سر ات بس  
 تے یک یے ا ا و يبي بيري ےھت ےر 1 داون ا ل

 :بارعإلا يلع بہرذت

 :ةيتآلا لمحلا تو

 :اريثك ترقی ركاب ےس هيمو وخلا اهات: OEE يب سەھ 20ت وش ر ظر و ےگ -

 :باوحلا

 نم :(ىأر) «بارعإللا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم «يفن فرح :(ام) )١(

 لحملا لاغتشا هروهظ نم عنم هرخآ ىلع ردقم حتف ىلع ینبم ضام لعف :(تيأر)

 هب لوعفم :(اًدمحم) «عفر لحم يف مضلا ىلع ىنبم «لعاف ملكتملا ريمض (ءاتلا)و «نوكسلاب

 ىلع فوطعم :(ليكو) «فطع فرح :(نكل) «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «بوصنم

 (ليكو)و «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو ؛(دمحم)

 .رج لحم يف مضلا ىلع ینبم «هيلإ فاضم بئاغلا ريمض :(ءاملا)و «فاضم

 هب لوعفم:(ان)و «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف :(راز) )

 نع ةباين واولا هعفر ةمالعو ؛عوفرم لعاف :(وخأ) «بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم

 فاضم بطاخملا ريمض :(فاكلا)و «فاضم :(وخأ)و «ةسمخلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا

 ىلع فوطعم :(قيدص) «فطع فرح (واولا)و ءضفخ لحم يف حتفلا ىلع ینبم «هيلإ

 «فاضم قيدصو «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرم ا ىلع فوطعملاو ءوخأ

 .ضفخ لحم يف مضلا ىلع ینبم هيلإ فاضم بئاغلا ريمض (ءاملا)و

 ہرخآ یلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم ءأدتبم :(يخأ) نم (خأ) )۳(

 هيلإ فاضم (ملكتملا ءاي)و .فاضم (خأ)و «ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم

 بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف :(لكأي) «ضفخ لحم يف نوكسلا ىلع ینبم

 (وه) هريدقت اًڑاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «مزاجلاو

 ةلمج نیب طبارلاو ءأدتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو .(يخأ) ىلع دوعي

 لعف :(برشي) «فطع فرح (واولا)و «(لكأي) يف رتتسملا ريمضلا وه أدتبملاو ربخلا

 ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو ء(لكأي) ىلع فوطعم عراضم

 .ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ؛بوصنم «لكأيل هب لوعفم :(اًريثك) «ةرهاظلا



 ےہ ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحتا ٦٦٢ لج

 نايبلا فطعل لثم ؟نايبلا فطع وه ام ؟فطعلا مسقني مسق مك ىلإ ؟فطعلا وه ام

 يذلاام ؟(امإ) ىنعم ام ؟(مأ) ىنعم ام ؟واولا ینعم ام ؟قسنلا فطع وه ام .نیلاثم

 فوطعملاو فوطعملا كرتشي ميف ؟(نکل)ب فطعلل طرتشي يذلا ام ؟(لب)ب فطعلل طرتشي

 ؟ هيلع
 د رج ےس ےس

 انڑوجو # 8 :فطعلا ةادأو ءهيلع فوطعملاو فوطعملا نيبو «ةيتآلا ةلثمألا ب
 ںیم یس رس چ ورو ر ل ساس وس ےس و 2

 نباو 5 727 قح رمل 8 َتاَعَف ۾ 4 : ہہ مدونجو نوعرف اھ رحیلا د ےآ 1 ئہب

 4 E ف نإ دک 23 مل رر رپ دم تک مج و ام 7 لامس 5 7 1

 0ئ ےس حي ڈر ا اج و ۷ 1 2 دہر ر ےس رس 2 مس رے ےےم و ہو مہ

 ملأ 00 یضرف كبر كليطعي د ف و چپ تے ا ام ہک رنا امو هللاب نمود نمل

 ےہ ےھچ و و و 3 e ےہ رس ہے ا ر نو رر ےس ر ہے ۔ےرہر اج ب ےرس ھے ےہ

 2 هولغف هوذخ ا ¢ 0+0 ٰیدھف الا ك وو ای و اش كا دی

 0 سو 1 7 ور ہے وہ 292 6

 اف 8

 یہ یی د
 اف اعارذ َنوعَبس اھعرد ايل يف رت ازل ہولص محل

N MS ہک 

 همکحو .هعاونأو ,دگوتلا

 اک ےک ی دی 5 رر 5 27 هي ےس 4ء 0 2 5

 یک ا ناسك ےس نو : 9 ١ ر ہا یب ےک جا( 7 حس ٢آ نر :ل

 5 هفيرحت و هضفخو هبصنو هعفر يف دکوملل عبات :ديكوتلا (ديكوتلا باب :لاق

 سر جج تی ا رض مع 5 2 م حس وو دی ۰

 ىيشلا تدكأ :لوقت «ةيوقتلا :ةغللا يف هانعم - ”ديكوتلا لاقيو- ديكأتلا :لوقأ

 .هتيوق اذإ ؛اضيأ هتدكو :لوقتو

 .يونعملا ديكوتلا :يناثلاو ءيظفللا ديكوتلا :لوألا ؛ناعون نييوحنلا حالطصا ين وهو

 و اا فلا يترك ووضعوا یلص تنا

 نآل «ةركنل اًعبات نوكي الف «هفيرعت يف دکؤملل اًعبات نوكي ديكوتلا نأ ينعي) :(١۱۱ص) يوارفكلا لاق 000

 اوه نان د رکنتو :لقي مل كلذلف ءتارکنلا عبتت الف ف راعم اهلك ديك وتلا ظافلأ

 .(۷۱٥ص) "بكاوكلا»

 دعب مالا وص الو 8 :نآرقلا ءاج هبو «حصفأ واولاب هنكلو] ٥١۸(: /۲) «بکاوکلا» يف لدهألا لاق )

 )١١/۲(. *حيرصتلا” رظناو ها.[ هڳ اهدي

Eهانعمو هظفل يف لوألل قفاوم يناثلا (ءاج) :ظفلف (ٌدّمحم ءاَج َءاَج) :هلاثم هسفن ظفللاب . 



 سہ ١ ۱ عياوتلا سس

 ءاج ءاَج) :وحن ءًالعف ناك ما (ٌدَنح ٌدَّمحم ءج) :وحن امسا ناک ءاوس ء هفدارمب وأ

 ل 0 معُن معت) :وحن افرح ناک مأ 0 (دّمحم
 ا یک وأ رشم ها ب

 (عوبتملا يف زوجتلا وأ وهسلا لامتحا عفري يذلا عباتلا) :وهف يونعملا ديك وتلا امأو

 كضرغ نأو مالكلا يف تعسوت وأ توهس كنأ لمتحا (ٌريمآلا ءاح فلق ول كنف

 عفترا ''(ةّثيَع ٌريمآلا ءاَج) :تلق وأ ف ألا اک كلف ذاق یم رم یخ

 اًعوفرم عوبتم ا ناك نإ هنأ ىنعم ىلع «هبارعإ يف هعوبتم قفاوي هنأ عباتلا اذه مكحو

 عباتلا تاك اب وصقم عوبتملا ناك نإو < تہ و مع رپ مضي اعوفرم عباتلا ناك

 اًضوفخ عباتلا ناك اًضوفخ عوبتملا ناك نإو « '(ةلك نآرقلا تظفَح) :وحن «هلثم ابوصنم

 وهو (ءاج) ظفلل فلاخم (رضح) ظفلف «(ٌدمح َرَضَح ءاَج) :هلاثم ینعم ا يف هل قفاوم هنكل ءرخآ ظفلب :يأ )١(
 .ىنعملا يف هل قفاوم هنآل هل ديكوت

 هلثم عوفرم عوفرملا ديكوتو «ىلوألا (دمحم)ل يظفل ديكوت ةيناثلا (دمع) ء«لعاف (دمحم) «ضام لعف (ءاج) (5)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 ةمالعو عوضرم ىلوألا (ءاج)ل لعاف (دمحم) «لوآلا (ءاج)ل ديكوت يناثلا (ءاج)و «ضام لعف (ءاج) 7

 .دانسإلل ال ديكوتلا درجمل اهنآل امل لعاف ال ةيناثلا (ءاج)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر

 لعف (ءاج) «ىلوألل ديك وت ةيناثلا (معن)و «بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ینبم باوج فرح (معن) 0

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (دمحم) «حتفلا ىلع ینبم ضام

 درجل ہال امل لعاف ال (رضح)و .(ءاج)ل لعاف (وبأ) «(ءاج) ل دیک وت (رضح) ‹«ضام لعف (ءاج) ات

 ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (ركب)و «فاضم (وبأ) «دانسإلل ال «ديكوتلا
 .هرخآ ىلع

 هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ديكوتو (ريمألا)ل ديكوت (سفن) ءلعاف (ريمآلا) ءضام لعف (ءاج) (5)

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و «فاضم (سفن)و «نيسلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا
 ياشلا

 ۔اھلبق يتلا بارعإك اهبارعإ 7
 ديكوت (سفن) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (دلاخ) «ضام لعف (رضح) ۸ا

 (ءاها)و ءفاضم (سفن)و «نيسلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ديكوتو (دلاخ)ل

 .فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 (لك)و .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (نآرقلا) «لعافو لعف (تظفح) ()

 =(لک)و ماللا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هيصن ةمالعو هلثم سبوصنتم بوصنملا دیک وتو (نارقلا)ل دیک وت



 ںی سم 27 ري ا ےل جہ حنلا ٤ 1 هاا اے

 ۳ اتا ےہ رہ مو, ۵۷۷ص ل

 ةكئالا هدمت ی اک تھم لئاتفرا عنو“ (هلك باتکلا ىف: تزيدت) وک ةكلذك
 ع

 .اهّلك
 5 1 عل ا ٹگ

 9 تار «سْفّنلا :يهَو 9 ہت شو تو :لاق

 و ےک مو س ےہ ا مے د[ 0 ثم دق وہ ےےہ جگ گر E E رف سمكس ھم ےہ 2

 موقلاسب تررمو ءمهلذ موقفنا تیارو ؛هسفن دير م :لوقت ء عصباو ؛عتباو .عتكأ .يهو

 هذه نمو «برعلا مالک عبتت نم ةاحنلا اهَقَرَع ةنيعم ظافلأ يونعملا ديكوتلل :لوقأو

 ىلع دئاع ربمض ىلإ نيذه نم دحاو لك فاضي نأ 0020۷

 ادرفم ديكوتلا ظفلو ءادرفم ريمضلا ناك اًدرفم دکؤلا ناك نإف -فاكلا حتفب ,- دك ملا

 و ومر سس سايس () روو ۹۔۷

 ناك اًمج دّكؤملا ناك نإو CEA ٤ (ُةُْفَت يلع ءاج) ت ءاضيأ

 2. وو 7

eTتک مر تن ےہ  

 .فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاها)و ءفاضم =

 ديكوتو (باتكلا)ل ديكوت (هلك) «لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (باتكلا یف) ءلعافو لعف (تربدت) (')

 .هيلإ فاضم (ءامٰا)و ءفاضم (لك) «ماللا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم رورجملا

 ها.(رخآ ظافلأ هيلع ساقي الو ظفحت) :(277ص) لدهألا لاق ٦

 عباوت تیم عمجأ دعب الإ -اّبلاغ- اهب ىتؤي ال ةثالثلا ظافلألا هذه تناك املو) :(5١١ص) يوارفكلا لاق 7

 ها.(عمجأ

 .لبق ةمدقتملا (هسفن دلاخ رضح) :برعإك اہارعإ 7

 اهلبق يتلا برعإك اہارعإ (2
 (سفنأ) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف سا نام نیشائا 17

 «فاضم (سفنأ)و .نيسلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا ديكوتو (لاجرلا)ل ديكوت

 .عمجلل ةمالع (ميملا)و .فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءام ا)و .

 اهلبق يتلا بارعإك اهءارعإ ۷ا



OT E E Tyےہ ےس ںیم بيبا 58 عیاوتلا جس الا سم رر درا  

 وع

 هل آ ناّبتاكلا اج ار انی نالَجّرلا َرَضَح) :لوقت ءاعومجم ديكوتلا ظفلو

 يف لاس نك فاق اہل عرش ھوا OO افلا نمو
 یر دب لک ھا ا بگ لت قام

 تر تاقا نموا( رک مال انلاع ظفللا ذي دکي الو (عمجأ) ظافلالا نمو

 :زجارلا لوق" بلاغلا ريغ نمو ”٠ 4 مَا مهلك هكا دجسم :ىلاعت
 "ىج يكبأ َرْهَدلا َتْلَلَظ اَذِإ 000

 ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (نالجرلا) «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (رضح ٦)
 (نالجرلا)ل ديكوت (سفنأ) ءدرفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع (نونلا)و «ىنثم هنآل فلالا هعفر
 لصتم ريمض (ءاها)و «فاضم (سفنأ) «نيسلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا ديكوتو
 .ةينثتلا ىلع لاد (فلألا)و ہدامعلل (ميملا)و ءفاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم

 .اهلبق يتلا بارعإك اہارعإ (؟)
 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا ديكوتو (شيجلا)ل ديكوت (لک) ؛لعاف (شيجلا) ءضام لعف (ءاج)۳)

 .فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاها)و «فاضم (لك) «ماللا ىلع ةرهاظلا

 ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ديكوتو (لاجرلا)ل ديكوت (عيمج) ؛لعاف (لاجرلا) ءضام لعف (رضح) )
 رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءام ا)و «فاضم (عيمج)و «نيعلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر

 .عمجلل ةمالع (ميملا)و :فاضلاب
 «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (دجس) ءاهلبق ام بسح ىلع (ءافلا) :اهبارعإو 7١. :ةيآلا ءرجحلا ةروس 21

 ديك وتو (ةكئاللا)ل ديكوت (لك) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ةكئالملا)
 ینبم لصتم ريمض (ءاملاڑو «فاضم (لك)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا
 عوفرملا ديكوتو (هكئالملا»ل ديكوت (نوعمجأ) «عمجلل ةمالع (ميملا)و .فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع
 .واولا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم

 َمَهَج و :ىلاعت هلوقو «[79:ةيآلا ءرجحلا] 4پ نی ونال # :سيلبإ نع اخ ىلاعت هلوق هنمو ٦ا
 ۵٦۷(. /۲) ؟بكاوكلا”و ء(٤٤٥ص) «رطقلا حرش” رظناو .[٤٤:ةیّالا ءرجحلا] يآ مدعوم
 :اهوأو ءاهلبق تايبأ نم ةعطق يه

 انسا الروج ءافلذتلا قلم RES قلاب
 ا یا وهلا فللشااذإ انيس فا حال

 يديبزلل “سورعلا جات” يفو 1١6 “ليقع نبا حرشااو )۷٦/۳( ؟ینومشالا حرش ف اذكه

 ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا يف وه ام ىلع هبرعأسو «(اعجأ ىكبأ رهدلا لازآ الف) :ظفلب (عتک) :ةدام
 عفري (ناك) تاوخأ نم صقان ضام لعف (لظ) «بارعإلا نم هل لحم ال باوج فرح (اذإ) :هكيلإف
 7 ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاتلا)و «كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ربخ ا بصنیو مسالا



 ےہ نسا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا 7١١ ےس
 کس ا اک یس اا ا 9 نک کیک وو ہڑتج اس اہ و

 (عَككا) ےس رکا 00 تی دن ىجف ؛ةیوقتلا ةدايز ىلإ جيتحا امبرو

 نوغتكأ نوعمجأ ُموقلا ءاَج) :وحن «ًالالقتسا اهب دّكؤي ال ظافلألا 2 «(عصببأ )و (عقبادو

 شی ا َلاَجِر َءاَج .هنْیَع كيخأ ىَلَع ْتْنّلس .ُسْفَت ُريِزولا اراز .هّلُك باتكلا تارق

 نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (يكبأ)و «(يكبأ) لعفلاب قلعتم وهو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 رتتسم ريمض لعافلاو «لقثلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاحلاو بصانلا

 (رهدلا)ل ديك وت (اعجأ) (لظ) رج بصن لح ف لعافلاو لعفلا نم ةلمحلاو م(انأ) ہریدقت ابوجو

 .قالطإلل (فلالا)و «نيعلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم بوصنملا ديك وتو

 دهشتسا يذلا زجعلا اذهو .ليلق وهو هلبق .(لك)ب تأي لو (رهدلا) هب دكأ ثيح (اعجا) :دهاشلا

 ۷١-۷۷(. /۳) ؟ينرمشألا ةیشاح* يف ةطوسبم اهرظنا تاضارتعا هيلع -هللا هحر- حراشلا هب

 (نوعمجأ) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب ءوفرم لعاف (موقلا) ءضام لعف (ءاج) ٠

 عوفرملا ديكوتو (موقلا)ل ديك وت (نوعتكأ) ءواولا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا ديكوتو (موقلا)ل دیک وت

 ؛واولا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا ديكوتو (موقل !)ل دیک وت (نوعتب ,أ) ءواولا هعفر ةمالعو هلثم هلثم عوفرم

 :تادكؤملا بارعإ يف يلوقو واولا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ديكوتو (موقلا)ل ديكوت (نوعصبأ)

 تک اأ حصألاو) 2080160 ھالا لاك :مجارلا وهام ىلع ات وقال دعوت

 نأ ملعاو و( :(114ص) ىدصاخلا لاقو ها.(هلبق امل ديكوت اهنم لك :ليقو ءةيلاوتملا تافصلاك

 ها.(ديكأتلل اًديكأت يناثلا سيلو «عوبتملل يهف ترركت اذإ ديك وتل 1

 ىلع (عجا) ْتَمدَق و «عجأ | EO رک وعصبأ «نوعتبأ «نوعتكأ ینعم ام :تلق ناف

 ےک یو ىلع (عتكأ) تمدقو «عتكأ

 (لك) تمدق :يضرافلا لاق) )۷٦/٣۳(: *ينوشألا ىلع هتیشاح” ىف نابصلا لاق :باوح ا كيلإف

 نم هقاقتشال ةيعمجلا يف حيرص هنأل (عجأ) اهيلوو ؛ةطاحإلا | نشا ا ا ا نك

 ىنعم هيفف ضبقنا اذإ دلحلا عتكت نم ا ىلع ةلالدلا يف هنع هطاطحنالل (عتكأ) هيلوو ؛عمج ا

 ھو وس ھے یس اما ھا سس وڈ ا هيلوو «عمجلا

 ھا.(عامتجا ىلع هتلالد نم ولخي ال نکل «لصاغملا ديدش وأ «قنعلا ليوط هنأل (عصبأ)



 0029 ( ج اوتل ۱ هت سس

 :باوخ ا

 لاغتشا هروهظ نم عنم هرخآ ىلع ردقم حتف ىلع ينبم «ضام لعف :(آرق) )١(

 ةدحاولا ةملكلاك وه اميف تاكرحتم عبرأ يلاوت ةهارك عفدل ضراعلا نوكسلاب لحملا

 هب لوعفم :(باتكلا)و «عفر لحم يف مضلا ىلع ینبم «لعاف ملكتملا ريمض (ءاتلا)و

 بوصنملا ديك وتو «باتكلل ديكوت :(لك)و «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «بوصنم

 فاضم بئاغلا رمض (ءاٰما)و :فاضم (لک)و «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «بوصنم

 هب لوعفم :(ان) «بارعإإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم «ضام لعف :(راز) )٢(

 ةمضلا هعفر ةمالعو ؛عوفرم راز لعاف :(ريزولا) «بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم

 ةمضل لا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا ديكوتو (ريزولا)ل ديكوت :(سفن)و «هرخآ يف ةرهاظلا

 لحم يف مضل ا! ىلع ینہم «هيلإ فاضم بئاغلا ہمض (ءاٰھا )و ءفاضم (سفن)و «ةرهاظلا

 5 جر اک

 نسم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هضفخ ةمالعو «(ىلع)ب ضوفخ :(يخأ) «بارعإلا

 ىلع ىنبم «هيلإ فاضم بطاخملا ريمض (فاكلا)و «فاضم (يخأ)و «ةسمخلا ءامسآلا

 هضفخ ةمالعو :ضوفخ ضوفخملا ديكوتو يخل ديكوت (نيع) .ضفخ لحم يف حتفلا

 يف رسكلا ىلع ینبم هيلإ فاضم بئاغلا ربمض (ءاها)و «فاضم (نيع)و «ةرهاظلا ةرسكلا

 .ضفخ لح

 لعاف (لاجر) ؛بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ىبم ضام لعف (ءاج) ()

 هيلإ فاضم (شیح ا)و :فاضم (لاجر)و «هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم
 عوفرملا ديكوتو ء(لاجر)ل ديكوت :(لك)و «ةرهاظلا ةرسكلا هضفخ ةمالعو نقوفع

 نيبئاغلا ةعامج ريمض (مه)و «فاضم (لک)و «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ؛عوفرم

 ةمالعو «عوفرم ناث ديكوت (نوعمجأ) ءضفخ لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «هيلإ فاضم

 .ملاس ركذم عمج هنآل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر .



 ےس ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا مول ناسا
 اہ شک یک بک ےس رے ہی یت را روسو ںیم تا

 يا مو

 .ءيظفللا ديكوتلل ةفلتخ ةلثمأ ةثالثب لثم ؟ديكوتلا مسقني مسق مك ىلإ ؟ديكوتلا وهام

 ؟نيعلاو نقلا 005 0 مالا ايلا ۵ 7

0 

 :ةيتألا ةلثمالا برعأ

 ْتْرُر هَسْفَت ايلَع تير «نوُرئاق مهُعيِمَج بال 98 99 ناسنإ ي ہایاجم ا

 امُهَسفْنَأ ِنيَخِيّشلا

 ےھگجو :لدبثا ES 9 4 خب
 عمه 25 5 2س ےہ و8 ما © 78 3 ا

 ليال عیبج يب عج 0ن نم لعف 3 کج a اذإ :لاق

 : 5 ۱ مرا 5 . )١(

 .هنم هتضعتسا :يأ ؛اذك نم

 ةطساو الب مكحلاب دوصقملا عباتلا) :نييوحنلا حالطصا يف وهو

 : تانك انحرف تھ داما ناك نإ هنأ ىنعم ىلع «هبارعإ يف هنم لدبملا عبتي هنأ همكحو

 لدبلا ناك اًبوصنم هنم لدبملا ناك نإو "كوب ميهاربإ رضَح) :وحن ءاعوفرم لدبلا

 مُهْدولج تحت اک ل :هركذ لج هلوقو «[۳۲:ةیآلا «ملقلا] چ آني بع ادب نا بت مَع 9 :ىلاعت هلوق هنمو )١(
 .[97:ةيآلا ءاسنلا] © اَهَريَع ادوُج مهل

 دوصقم) يلوقو «عباوتلا عیج لمشي سنج :(عبات) يلوقف) :(575ص) «رطقلا تأ د نبا لاق (؟)
 يم اہأ ال وم وس سری تو یت رس سم أ جرح : :(مکح اب

 ادوصقم اًعبات ناك نإو هنإف «(ورمعو ديز ءاج)ک قسنلا فطعل جرخ (ةطساو الب)و ؛مکح اب ةدوصقملا

 ؟بكاوكلا”و ء(٤٤٥-۹٤٤٣ص) ٦بھذلا روذش” رظناو ها .(فطعلا فرح ةطساوب هنكلو «مكحلاب
 .(11١-6١15ص) “يوارفكلا ةشاحاو «(0¥۳ /۲)

 ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ميهاربإ) «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (رضح) 7٦
 ”هنآل واولا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا لدبو (ميهاربإ) نم لدب (وبأ) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر



 SA OE E جج ہہ ۰. ( اوتلا س
 ءاًضوفخم لدبلا ناك اًضوفحخ هنم لدبملا ناك نإو ٠ (َكاَخَأ َميِهاَرِبإ تلباَق) :وحن ءابوصنم
 موز لدبلا ناك اًموزج هنم لدبملا ناك نإو © (كلاح دّمحم قالخأ يئَبَجْعَأ) :وحن

 وو a ےک 0 مے 5و ےص مرص ۰

 . (رَفَی هل دجسي هبر ركشي نم) :وحن

 2 رع س 4
 أ 2 4 م ےک ا + بف یخ 7 - ر یپ اس رز 9 E وصخ لت ہن ٹیپ 2 م ےل جحا ےل 3 دم ےک لک یر یکی ےل كن ق ٠ل e فرق هند هاذا هم اًمتشالا تک 2 يدب وہ اج و رس 3 0-0 2 و 1 7 3 رس ص

 42 6 of 0 3 بر ج 5 ےہ رہ ےہ رس رس
 هيت ادب ز سہل لب اش ےبنجلعق مس زس ا ےن وت نہ اسما ازا ؛سرغنآ اٹیزڑ اسلا زی هه 7 ےک ااف ا 2 ا 2ک هيما

 ج

 یک 2

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ریمض (فاكلا)و «فاضم (وبأ)و «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم ےہ
 .هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو (ميهاربإ) ىلع نايب فطع (وبأ) برعي نأ زوجيو «فاضللاب
 لدب (اخأ) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ميهاربإ) «لعافو لعف (تلباق)
 قتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنآل فلألا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا لدبو (ميهاربإ) نم
 (اخأ) برعن نأ زوجيو «فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (اخآ)و
 .هلثم بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو (ميهاربإ) ىلع نايب فطع

 ةیاقولل (نونلا)و .بارعإلا نم هل لحم ال فرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات (ءاتلا)و «ضام لعف (بجعأ) 0
 ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (قالخأ) «هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءایلا)و
 هرج ةمالعو فاضلاب رورجم هيلإ فاضم (دمحم)و «فاضم (قالخأ)و .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر
 ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم رورجملا لدبو (دمحم) نم لدب (لاخ) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا
 فاضلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ریمض (فاکلا)و ؛تاضم (لاخ)و ءماللا ىلع ةرهاظلا
 : .هلثم رورجم رورجملا ىلع فوطعملاو (دمحم) ىلع نايب فطع (لاخ) برعي نأ زوجيو

 هريدقت اًراوج رتتسم ربمض هلعافو ءطرشلا لعف وهو «هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (نم)ب موزجم عراضم لعف (رکشی) ءادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينم نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (نم)
 (ءاها)و :فاضم (بر)و یابلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلا ىلع بوصنم (بر) «(وه)
 (دجسی) ءأدتبملا ربخ عفر لحم يف طرشلا لعف ةلمجو «فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ريمض (دجسي) لعافو ؛هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو موزجم موزجملا لدبو (رکشی) نم لدب
 فرجحب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاملا)و ہرج فرح (ماللا) «(وه) هريدقت ا رسم

 موزجم عراضم لعف وهو ہؤازجو طرشلا باوج (زفي) ««دجسي)ب ناقلعتم رورجملاو راج او حج ا
 .(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض هلعافو «هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (نم)ب



 یھب سے
 ڈش سس یر رس پس د چ ع رح تیس روح جو روج رر سی جے بو وت ےس د دیو سے ےک تهم مت شعت 8

 نوكي نأ :هطباضو « قباطملا لدبلا ىمسيو ٠ زنا ب ىلا لدب :لوألا مولا
 ني

۰ 

 .''(َكّنَع ٌدّمحم ینَراَز) :وحن ہہنم لدبملا نيع لدبلا

 ناس لالا نم اءزج لدبلا نوكي نأ :هطباضو «لكلا نم ضعبلا لدب :يفاثلا عونلا
 2 ین اس

 وأ لث نآرقلا تْظفَح) :وحن «هنم رثكأ مآ هل اًيواسم مآ يقابلا نم لقأ ناكأ ءاوس
 امك «هنم لدبملا ىلإ دئاع ريمض ىلإ فاضي نأ عونلا اذه يف بجو ء(هْيَلُث وأ) «(ُةَفْصن)

 طابترا هنم لدبملاو لدبلا نيب نوكي نأ :هطباضو «””لامتشالا لدب :ثلاثلا عونلا

 :وحنءاضيأ هنم لدبملا ىلإ دئاع ريمض ىلإ لدبلا ةفاضإ هيف بجيو «ةيئزجلاو ةيلكلا ريغب

 (لک) ىلع (لأ) لاخدإب صاوخ ا نم ريثك طلغي...) :-(07/5ص) «بكاوكلا» يف امك- هيولاخ نبا لاق (ز

 نبا لاقو ها.(نآرقلا لزن كلذبو «ةفاضإلا ةين يف ناتفرعم امهنأل ءبرعلا ةغل نم سيلو «(ضعب)و

 زيجي ال نم بهذم نم اًرذح (لكلا نم لكلا لدب) :لقأ مل امنإو) :(574ص) "رطقلا حرش” يف ماشه

 ةقفاوم هيف حماست هنأب هنع رذتعاو "هلمج» يف يجاجزلا هلمعتسا دقو ء(لک) ىلع (لأ) لاخدإ

 ها.(سانلل

 ةيتشاح#و 01۸1/77 ؟يهكاشلا ةيساح#و::(17 4/75 نابضلا ةيشاح# طا :سعتلا فلو اوه

 ۔(٤/۱۱۹) ميقلا نبال *دئاوفلا عئادب”و :(7١١ص) "يوارفكلا ىلع يدماحلا

 .لح يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ربمض (ءایلا)و «ةياقولل (نونلا)و «حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف (راز) ٣٦

 لدب (مع) ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعانا ل وف ےس

 :(فاکلا)و ؛فاضم (مع)و «ميملا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا لدبو (دمحم) نم

 .نايب فطع (مع) برعي نأ زوجيو فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 (ثلث) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (نآرقلا) «لعافو لعف (تظفح) ٤٤(

 «فاضم (ثلث)و ءاثلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم بوصنملا لدبو (نآرقلا) نم لدي

 .فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع یيبم لصتم ربمض (ءاملا)و

 هتيشاح» يف سي لاقو ها.(هعوبتم يف ىنعم ىلع لادلا وه لامتشالا لدب) :(5 59 /۳) ليقع نيا لاق ()

 لدب :(ةيئزجلاو) هلوقبو «(لك) نم (لك) لدب :(ةيلكلا ريغب) هلوقب جرخو) :(۱۸۷ /۲) "رطقلا ىلع

 نيبو هنيب ناك ام وه) :هظفل ام لامتشالا لدب فّرعي وهو .(۱۸۷ /۲) یھکافلا لاق .(لک) نم (ضعب)

 امإ :يأ (ةيئزجلاو ةيلكلا ريغب قلعت :يأ) هلوق :سي لاق .(ةيئزجلاو ةيلكلا ريغب قلعت :ىأ ةسبالم لوألا

 ديز بلس :وحن لوألا ىلع يناثلا لامتشاب وأ .هملع ديز یبجعا :وحن يناثلا ىلع لوألا لامتشاب

 ها.(هبوث

 یل



 یم جوس ےل جد جج مجرد ھا وج رس هد ندع :٠ نوح ےل

 ا رس ڪڪ د يعم صوم _ عباوتلا 0 تس

 ” (هقالخأ ْنْسْح ٌداَتسألا يَعْفل)و ؛ © (اًهْعيدَح هيرا ا یش

 برضأ ةثالث ىلع عونلا اذهو ”طلغلا لدب :عبارلا ع

 هنم لضفأ هريغ نأ كل رهظي مث «هلوقتف اًئيش دصقت نأ :هطباضو ءءادبلا لدب )١(

 .(َسْمَش) :كلذ دعب تلق مث (رذب ةيراجلا هذَه) :تلق ول امك كلذو «هيلإ لدعتف

 لدعتف هأطخ ملعت مث ءنظ ىلع لوألا يف كمالك ينبت نأ :هطباضو «نايسنلا لدب ()

 كنم برق مث «(اًناَسنِإ تْيأر) :تلقف اًئاسنإ هتننظف ديعب نم احبش تيأر ول امك «هنع
 سرفر تلف ءاسرف تاج وف

 لدعت قطنلا دعبو هريغ لإ كناسل قبسيف اًمالك ديرت نأ :هطباضو «طلغلا لدب ()

 ايدل دبع نبا وقنا وا تر ای

 ےس ل ا وس طاب ےس

 «بارعإلا نم هل لحم ال فرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات (ءاتلا)و ءحتفلا ىلع یم ا لعق ا

 لعاف (ةيراجلا) «هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءایلا)و «ةياقولل (نونلا)و

 لدبو (ةيراجلا) نم لامتشا لدب (ثيدح) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم
 ینبم لصتم ريمض (اه)و «فاضم (ثيدح)و ءاثلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا
 .فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض «ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و ؛حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (عفن) ٠
 (نسح) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ذاتسآلا) «مدقم هب لوعفم بصن
 (نسح)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرم ا لدبو (ذاتسألا) نم لامتشا لدب
 (قالخأ)و «فاقلا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (قالخأ)و «فاضم

 فاضملاب رج لحم يف رسكلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءامناڑو «فاضم

 .لوالا وهو (نيابملا لدبلا): مسو 7

 22-0023 لدي نوكي ل نأ ناما E ةدايز .بارضإلا لدب :هل لاقیو ها
 :نيمسق ىلإ مسقنيو «لامتشا الو «(لك) نم (اضعب) الو

 .ءادبلا لدب :هل لاقيو «بارضإللا لدب اذهو ءوه دصقي امك هعوبتم دصقي ام (أ)

 :نامسق وهو .طقف لدبلا دوصقملا نوكي لب هعوبتم دصقي ال ام (ب)

 ايسنلا لدب -

 .طلغلا لدب ۲

 يف نوكي نايسنلا لدب نأ كلذ ىلإ فاضيو ءامغ حراشلا فيرعت لالخ نم امهنيب قرفلا كل مدقتو
 «رطقلا حرش»و ء(۹٢۲ /۳) "ليقع نبا حرش” رظنا .(ناسللا يف نوكي طلغلا لدبو ؛بلقلا وهو نانجلا
 0۷7٦-٥۷۸(. /۲) "بكاوكلا»”و ٤٤۱-٤۲ ٤(« ص )



 ہہ ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا 118 مل

 :ةيتآلا لمجلا يف ةدراولا لدبلا عاونأ زّيم -

 ءيبأ ءيجمب ةمطاف يخ یترشب ءاهعارش ةنيفسلا تيأر دمحم كلاخ قالخأ ينترس

 تنہا تنا نإ تمد نابع ءا .هريثز دسألا ىنلاه ءاهراهزأ ةقيدحلا ىنتبجعأ

 1 نیر راطقلا تيفو

 :لکشلاب هطبضاو ءاّبسانم ًالدب ةيلاخلا ةنكمألا نم ناكم لك يف عض -۲

 ٠ .مهريبكو ...كتوخإ تمركأ (أ

 .مهتاشمو ...جاجح ا ءاج (ب)

 .مهءاسنو ...كلهأ عيمج مرتحا جا

 .اهبيشو ...ةمالا ةملك تعمتجا (د)

 ا اًقباطم ًالدب ةيلاخلا ةنكمألا نم ناكم لك يف عض ٣-

 هتمأ ىقرت نأ .. ار عز دلا ات تم ىلا ناكل

 فرش ا ىلإ ضم ىلا رفاسو) .بلقلا ةقرب ...ىبنلا ةفيلخ رهتشا (ب)

 :لكشلاب قا ءابساتم لامتشا لدب ةیلاح ا ةنكمآلا نم ناكم لک يف عض ٤-

 ..بلاطلا اذهب تحرف (د) ...كراد ةقيدح ینتقار ()

 ادم تیبا (ه) ...ذاتسألا ينبجعأ (ب)

 الا تضر ئ ) ...كقيدصب تقثو(ج)

 نيب مث ءلكشلاب هطبضاو ءاّبسانم هنم ًالدبم ةيلاخلا ةنكمألا نم ناكم لك يف عض ٥-

 :لدبلا عون

 .حلفت همركت كابأ ...نإ (د) .هملع ...ینعفن (أ)

 اهراهزأ ...یبتقاش (ھ) انس رقي وكانو



 ےہ ےس سچ
 1 ةلئس 1

 طرتشي يذلا ام ؟لدبلا مسقني مسق مک ىلإ ؟هنم لدبملا لدبلا عبتي ميف ؟لدبلا وه ام
 طباض ام ؟ضعبلا لدب طباض ام ؟لكلا لدب طباض ام ؟لامتشالا لدبو ضعبلا لدب يف
 ؟مسق لک طباض امو ؟هماسقأ امو ؟طلغلا لدب وه ام ؟لامتشالا لدب

 :ةيتآلا ةلثم ألا برعأ
 مم تایآ رشَع نآرُقلاب ناّبتإلا نع بَرعلا َرَجَع نيا متاح دت ا کر

 i ياك ھچک دا د دا



 ع ھر و یم 3 یو اک رم س N) ا ا ١

 ںیہ 2 کک 3 سس هہسىح تا ھم" أس 17 تاب وصنُم) :لاق

 ۔ ےس ع 0 ¢
 ل 5 کرس ۴ 597 کے 0 0 ھے ا رس رک رس رس 2 یک : 3 1 ١ ٤ \ ¥ اه 35 ١ ےہ آو 7

 عب لە" و ءاھتاوخاو ن اک ربخو :؛ہعم لوعقملاو :ہنجا نم لںوعفملاو
 ص

 ا رص رت "ھ0 م یے ھر 00 . سو ےک يص سو 5 رل رے

 دیا « كك وتار : بتل اق ::تعنلا :ءايشأ ةعيرأ وهو عت

 ص 2

اعوفرملا باوبأ يف هانكلس يذلا وحنلا ىلع «هصخي باب يف عقاوملا هذه نم دحاو
 «ت

 یہ 0+ ا ا

 ما

 )٢( دم هاك :كلوق نم (ًالذّج) :وحن ءاردصم عقي نأ 00

 تقرر سا00 ماكل وضم وكانا اف حرا تاک ترف عك نأ

 .(سيمخلا موي يبا َرَضَح) را َموَي) :وحن يناثلاو «(ذاتسألا َماَمَأ ُتْسَلَج)

 , کجاس بت :ىلاعت هلوق نم (اًكحاَض) : نشا سر 0

e كلوق نم (اًقَرَع) وحن ءاّزییمت عقي نأ: )٥( 

 .(اًدّمحم الإ ٌموقلا َرَضَح) :كلوق نم (اًدّمحم) :وحن ءینثٹسم عقي نأ )٦(

 .(ٌموُمذَم مع بلاط ال) :كلوق نم «(ملع بلاط) :وحن «ةيفانلا (ال)۔ل امسا عقي نأ (۷)

 .(هللا لوُسَر اَي) :كلوق نم «(هللا لوُسَر) :وحن «ىّدانم عقي نأ (۸)

 ٭8 ۶ E ۶+ (اًبيِدأت) :وحن هلجاأل ًالوعفم عقی نأ (۹)

 هأ .(تالضفلا بارع إ اهبارعإ نول تاعوفرملا نع اھرخآ امنإو) :(۷-۱۱۸ ص) يدماحلا لاق 0

 (ناك) ربخك ءادحاو نیفرظلا ٌدَعِب :يأ] :(۱۱۸ص)۶ "يوارفكلا ىلع هتيشاح ” یف يدماحلا لاق 0

 عباوتلا دعو -(اًدحاو امهلعج (نإ) مساو (ناك) ربخ نأ :يأ)- ءاهبتاوخأو نإ ملز فارغا

 اصل



 یسک ےہ سوس دیس Dm ٛے ےہ _ و و وجو_ںجسس سج ا ب مج هوبي ما يس Rt NT سم mm سا هدو بع حما
 س سس سس سس سس ےس جج ب ينسي يي يري دہ وجبس يسم: مح ںی

 ۹ سس

 .(حاَبْصملاَو ْتْركاَذ) :كلوق نم (حابصملا) :وحن «هعم ًالوعفم عقي نأ للا

 ؛اهتاوخأ ىدحإ وأ نإل اًمسا وأ ءاهتاوخأ ىدحإ وأ (ناك)ل اًربخ عقي نأ ()
 نم (اًدّمحم) :وحن يناثلاو «(َيلَعِل اَقیدَص ٌميِهاَربِإ ناك) :كلوق نم (اقيدص) :وحن لوألاف

 080. ٣

 .(لضافلا اًدّمحم ٌتْبَحاَص) :كلوق نم ء(لضاقلا) :وحن «بوصنم اًتعن عقي نأ (10)

 ارْمَع دلاَخ برض) :كلوق نم (ارْکب) :وحن «بوصنم ىلع افوطعم عقي نأ (1)
 و

 .(هلک َنآرقلا تظفَح) :كلوق نم (هّلُك) :وحن ءبوصنمل اًديكوت عقي نأ )١5(
 و اع الل لَا ف ام :ىلاعت هلوق نم (ہقلصن) :وحن «بوصنم نم الدب عقي نأ )١١(

 رک اليف هني لا و ا 0 7ک

 جے ےک ھم

 هب لوعفملا
 :كلوق وحن < «لغفلا هيلع عي يذلا ؟توصضتلا مسالا :وهو هب لوعفملا ب اي) :لاق

 لعافلاو :بارعالا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف (مق) :اهبارعإو .؟و ؟ :ةيآلا «ءلمزملا ةروس )١(
 سج ےیا بوصنم هيف لوعفم نامز فرظ (ليللا) ء(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض
 نم ینٹسم (ًاليلق) «ءانئتسا فرح (الإ) ؛نييفوكلا لوق وهو هب لوعفم : :ليقو ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا
 ناهجو هيف] :ءاقبلاوبأ لاق (فصن) ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (لیللا)
 رهاظب هبشأ وهو (ًاليلق) نم لدب وه :(يلاشلا)و لک نم ضعب لدب (لیللا) نم لدب :(اههدحأ):

 «فاضم (فصن)و ها.[نافرظ اهو (هفصن مق) رامضإ ىلع بصتنا :ليقو] :يسيقلا لاقو ها. [ةيآلا
 لعف (صقنا) < «رييختلل فطع فرح (وأ) «فاضمل اب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و
 ۱ ريمض (ءاملا)و ہرج فرح (نم) «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «نوكسلا ىلع ينبم رمأ
 (ًاليلق)و ء(ںصقنا) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او رجلا فرح رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم
 .(ًاليلق اًئمز هنم صقنا وأ) :ريدقتلاو :فوذح نمزل ةفص وأ «هب لوعفم

 «لاثملا سفنب امإ -هللا ءاش نإ- اماظم يف یتاتس اهنآل بابلا اذه يف ةدوجوملا ةلثمآلا برعأ مل :هيبنت
 .ئدتبملا ىلع ةقشم اهيف نآل - ىرت امك- اهتبرعأ دقف ةيآلا هذه ادع .ههبشي لاثمب امإو



 ےہ تس ھما ىلع یھ دل 7ك
 ھو یک ع ٥ ےرس ےس 2 09 را مس ٗ

 سرفلا تبکرو ءاديز تبرض

 :رومأ ةثالث عمجتسا ام ىلع نييوحنلا دنع قلطي هب لوعفملا :لوقأو

 .افرح الو ًالعف هب لوعفملا نوكي الف ؛امسا نوكي نأ :لوآلا

 .ارورج الو اًعوفرم هب لوعفملا نوكي الف ؛اّبوصنم نوكي نأ :يناثلاو

 اس کف اح سرک ا عقو دق لعافلا لعف نوكي نأ :ثلاثلاو

 م) :وح ؛يفنلا ةهج ىلع ناک مآ« (سردلا تمهف) :وحت «توبثلا ةهج ىلع كلذ ناكا
(4) 

 . (سردلا مهفأ

 هب لومملا غاونا ةا خا و +.
 و مع ےم غدة ع[ عر - ےہ ۶ 7 و ہ۶ 8 ےیص 86 رم رہ 5

 « لصتم :نامسق رمضملاو :ہرش د مدقت م رهاڪن اف «رمصمو ‹رهاظ :نامسف وهو : لاق

 2ھ ےس ا ے5 صا صر ہو E مصرع رح ےس 0 7 و و 7 0 << یھت

 ءامكبرضو كبرضو َكَبرَضَو اَنبرضو ؛ينبرض :يهو ؛رشع انثا لصّتمْلاَف لصفنُمو
 7 و 9 لت و ےس ۔ےہ ہل اسم ےس ےس وو اپ E واسس هس ےس 71 رش مر دروس رو

 انا لصفنملاو :نھبرضَو «مهبرضو ءامهبرضو ءاهبرضو ةَبرضَو :نکیرضو ؛مكبرَضَو

 (دیز)ک ًالقاع هنوك نيب هب لوعفملا يف قرف ال هنأ ىلإ ةراشإلل نیلاثم لموت تان سا كل ناو 001

 ا سلا نفاع رع وأ

 يفف هلعف ظفل نم غوصم مات لوعفم مساب هنع ريخي نأ حصي يذلا وه هب لوعفملا ةمالع :ةدئاف

 .(۳۲۷ص) ؟بکاوکلا نم ها.(بوكرم سرفلا)و ««بورضم ديز) :لوقت نيلاثملا نيذه

 وأ هو هلل ارشاد و :لثم اًيونعم نوكي دقو ء(ادیز تبرض) :لثم اًيسح عوقولا نوكي دق :لوقأ 7
 نم هب لوعفملا وه ءيشب لعافلا لعف قلعت يونعملا عوقولاب دارملاو] :(۳۲۷ /۲) لدهألا لاق . چ ةركسصلا

 ىوقتلاو بورضم نودب ققحتي ال هنإف برضلاك ءيشلا كلذ لقعت نودب لعفلا لقعي ال ثيحب ةطساو ريغ

 امك تابثولا قيرطب هيلإ لعفلا بسنأ ءاوس ماقي ءيش نودب ققحتت ال ةماقإلاو «ىقتي نم نودب ققحتت ال

 امنإ هنآل (اًديز تبرض) يف هلثم لاثملا اذه وحن يف (اًدیز)ف :(اًديز برضأ )رغ یھ نير وأ لذ

 نان[ شا تبثأ كلذك وهو هيلع عقو نم ىلع لاد هعم لعفلا ركذ نأ رابتعاب ًالوعفم ناك

۳) 

)٤9 

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (سردلا) ؛لعافو لعف (تمهف) رس

ةمالعو (40ب موزج عراضم لعف (مهفأ) «بلقو مرجو يفن فرح )4(
 ىلع رهاظلا نوكسلا همزج 

دقت ابوجو رتٹسم ريمض هلعافو «هرخآ
بوصنم هب لوعفم (سردلا) UD)» ہری

 ةحتفلا هيصن ةمالعو 



 س 4-3 تا یک 2

 ياو «نكاّيإو مكاو ءا ؛ كايا كاّيإو َكاْيِإو ءاَناَِّإو :َياْيِإ :يهَو ءرَشَع

 .َنْهاَّيِإَو ءمهايإو
 نأ تفرع دقو .رمضملا يناثلاو ءرهاظلا لوألا :نيمسق ىلإ هب لوعفملا مسقني :لوقأو

 ام رمضملا نأو «ةبيغ وأ باطخ وأ ملكت هنيرق ىلإ جايتحا نودب هانعم ىلع لدي ام رهاظلا

 تعا و e ئارقلا هذه نم ةنيرقب الإ هانعم ىلع لدي ال

 “(ةَرْخَر ليعامسإ فطقي)و ء”(ةرْھَز ليعاَمسإ فطق)و «"؟(اَرْمَع ٌدلاَخ ُبٍرْضَي)و "اركب
 .لصفتملا قاعلاو لصالا لوآلا نسق ىلإ بضنملا ريشا مشیر

 امأو «رايتخالا يف (الإ) دعب هعوقو حصي الو مالكلا هب أدتبي ال ام :وهف لصّنملا امأ

 .رايتخالا يف (الإ) دعب هعوقو حصيو مالكلا هب أدتبي ام :وهف لصفنملا

 :اظفل رشع انثا لصتمللو

 ىمست نونب لعفلا نيبو اهنيب لصفي نأ بجو SST ءايلا :لوالا

 . (ُرْكَب ای ينعطأ)و کب ينعيطُي)و ء(دّمحم يعاطأ) :وحن «ةياقولا نون

 هبصن ةمالعو -حصألا ىلع- لعفلاب بوصنم هب لوعفم (ارکب) ءلعاف (دمحم) «ضام لعف (برض) )١(
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اًرمع) ءلعاف (دلاخ) ؛عراضم لعف (برضي) 0

 .(ارکب دمحم برض) بارعإك اهبارعإ )١
 ع كلاش تروضب) پارغا رغ 0

 لصتم ریمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و ءب ارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (عاطأ) )٥(
 و زر وس و تہہ

 .هرخ أ ىلع هرهاظلا

 ا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم ہدرجتل عوفرم عراضم لعف (عيطي) ہر

 عوفرم لعاف (ركب) «هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ریمض (ءایلا)و «ةياقولل (نونلا)و
 ةرخآ ىلع ةرهاظلا ةبيعلا فر داغ و لعفلاب

 «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ینبم رمأ لعف (عطأ) 0
 ادت فرح (اي) هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و

 بس لع يف ملعدرتب ہلال علا ىلع یس يدا (ركي)



msا  EUS TTتو  
 سس ةّینسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ج ریتم

 . (اَنْؤاَتْبَأ اَنَعاَطَأ) :وحن هريغ هعم وأ هسفن مَّظعملا ملكتملل وهو (ان) :يناثلاو

 . (َكْنْبا َكَعاَطأ) :وحن «ركذملا درغملا بطاخملل يهو ةحوتفملا فاكلا :ثلاثلاو

 . (كْنْبا كَعاَطأ) :وحن «ةثنؤملا ةدرفملا ةبطاخملل يهو ةروسكملا فاكلا :عبارلاو

 :وحن ءاقلطم بطاخملا ىشملل يهو «فلاألاو میل ا اهب لصتملا فاكلا :سماخلاو

 .* (اَمَكَعاَطَأ)

 :وحن «نيبطاخملا روكذلا ةعامجل يهو ءاهدحو ميلا اہ لصتملا فاكلا :سداسلاو

 .* (ةكعاطأ)

 :وحن «تابطاخملا ثانإلا ةعامجل يهو «ةددشملا نونلا اہ لصتملا فاكلا :عباسلاو

E 

 . (ُةَعاَطأ) :وحن «ركذملا درغملا بئاغلل يهو ةمومضلا ءاهلا :نماثلاو

 «هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ان)و «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (عاطأ) ٠

 ريمض (ان)و «فاضم (ءانبآ)و «ةزمه لا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ءانبأ)

 . .فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم

 «هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و «حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (عاطأ) ١"

 ريمض (فاكلا)و «فاضم (نبا)و «نونلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (نبا)

 .فاضللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم
(elb):لعاف (نبا) «هب لوعفم بصن لحم يف رسکلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «ضام لعف  

 ىلع ىنبم لصتم رمض (فاكلا)و «فاضم (نبا) «نونلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 .فاضملاب رج لحم يف رسکلا

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاکلا)و «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «ضام لعف (عاطأ) (:)

 .ةينثتلا ىلع لاد (فلألا)و «دامعلل (ميملا)و «هب لوعفم بصن لحم يف

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «ضام لعف (عاطأ)(1

 .عمجلل ةمالع (ميملا)و «هب لوعفم بصن لحم يف

 مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ربیمض لعافلاو ءضام لعف (عاطأ)(7)

 .ثانإلا عج ىلع لاد فرح (نونلا)و «هب لوعفم بصن لح يف

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاحلا)و «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «ضام لعف (عاطا۱)

 .هب لوعفم بصن لحم



 ںیہ ٹا ےہ اھتاٹمآو ؛تابوصتلا ددع س
 ."'(اًهَعاطأ) :وحن قةثنؤم ا ةدرفملا ةبئاغلل يهو «فلآلا اهب لصتملا ءاحلا :عساتلاو

 ."' (اًمُهَعاطَأ ( :وحن ةاماظس بئاغلا ىثملل يهو ؛فلالاو ميملا اهب لصتملا ءاملا :رشاعلاو

 :وحن «نيبئاغلا روكذلا ةعامجل يهو ءاهدحو میم ا اہ لصتملا ءاٰ ا :رشع يداخاو

 (ان) وأ هدحو ملكتملل ءايلاب ةفدرم (اّيِإ) :يهو ءاًضيأ اًظفل رشع انثا لصفنمللو

 فاکلاب وأ ءركذملا درفملا بطاخملل ةحوتفم فاكلاب وأ «هريغ عم وأ «هسفن مظعملل

 .یقابلا ةفرعم كيلع یفخت الو «ةثنؤملا ةدرفملا ةبطاخملل ةروسكم

 باطخلا وأ ملكتلا ىلع لدت قحاول هدعب ام نأو ''(اَيِإ) وه ريمضلا نأ حيحصلاو
SO 5تب ا ںی اج و تو 0 و 0ر  

 هلوق هنمو « (يايإ الإ ديتسالَتلا َعاطأ ام)و 3 (ذيمالتلا عاطأ يايإ) :لوقت «ةبيغلا وأ

e 
 يف مضلا ىلع ینبم لصتم ربمض (ءاهلا)و «(وه) ہریدقت اًزاوج رتتسم ریمض لعافلاو «ضام لعف (عاطأ)

 .ةينثتلا ىلع لاد (فلألا)و «دامعلل (ميملا)و 4ب لوعفم بصن لح

 يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاهلا)و «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «ضام لعف (عاطأ) ۳

 .عمجلل ةمالع (ميملا)و «هب لوعفم بصن لحم

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاملا)و (وھ) ہریدقت اًراوج رتتسم ریمض لعافلاو «ضام لعف (عاطأ) (4)

 .بارعإلا نم و ا وس را سم مے رخ

 aN فط یرضخ ا هعبتو ء(۸٣۳ /۲) “ينغم ا” يف ماشه نبا ىشم هيلعو «هیوبیس لوق اذهو ۶

 )١١١/١(. هيلع ؟نابصلا "0 9 تک -عيمجلا هللا محر- حراشلاو ء(۳۲۸/۱)

 ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ذيمالتلا) «حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف (عاطأ) ءبارعإلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 (الإ) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف (ذيمالتلا) ءضام لعف (عاطأ) ةیفان (ام) ١
 تا رس کس لحال ورکجا SG فرح

 .بارعإلا نم هل لحم ال ملكت فرح



 مث هب ًالوعفم نوكيل ةیلاح ا ةنكمألا نم ناكم لك يف اًبسانم ًالصفنم اًريمض عض ١-

 :لكشلاب هطبضت نأ دعب هانعم نیب

 فلا هيك هيمن فا اھ لیلا ای یقالطلا اھ 10

 تّرظننا و رخغاک نبق ادمحت نإ (و) -بقتزت'...تابتفلا اھتیآ ات (ن)

 تو .دالبلا

 وجري ...تايتفلا ءالؤه (ز) .نوحلصملا وجري ...يقتملا اهيأ (ج)

 .نوحلصملا كونا تب ..ةاقنلا اها(

 ...الإ ترظتنا ام دمحم اي (ح)

 :هب ًالوعفم نوكي ثيحب ةديفم ةلج يف ةيتآلا ءامسألا نم مسا لك عض -؟

 .تیبلا .ةذفانلا .ءاذح .سرفلا .لبجلا .ملقلا .رجشلا .باتكلا

 مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصفنم ريمض (ايإ) :اہارعإو ٥. :ةيآلا ,ةحتافلا ةروس )١(

 نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (دبعن) «بارعإلا نم هل لحم ال باطخ فرح (فاكلا)و ء(دبعن)ل

 ؛(نحن) هريدسقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاج او بصانلا

 .(دبعن كايإ) بارعإك (نيعتسن كايإ) بارعإو «فطع فرح (واولا)

 لعافلاو «بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (رمأ) :اهبارعإو 5٠. :ةيآلا «فسوي ةروس )٢(

 ؛ةمزاج ةيهان (ال) ,بارعإلا نم هل لحم ال فرح ةيريسفت (نأ)و ء(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض

 «ةسمخلا ةلثمألا نم هنآل نونلا فذح همزج ةمالعو «ةيهانلا (ال)ب موزجم عراضم لعف (اودبعت)

 ال ءانثٹسا فرح (الإ) ةقراف (فلألا)و «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (واولا)و

 ىلع ينبم ةبيغ فرح (ءاحلا)و ءهب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصفنم ريمض (ايإ) هل لمع

 لعف ایش ةیفان (ال)و «بصنو ردصم فرح (نأ) برعن نأ زرو بارعإلا نم هل لحم ال مضلا

 (فلأآلا)و ءلعاف (واولا)و «ةسمخلا ةلثمألا نم هنأل نونلا فذح ہبصن ةمالعو (نأ)ب بوصنم عراضم

 نود هتدابعب رمأ :ريدقتلاو فوذح رج فرحب رورجم ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو (نأ)و «ةقراف

 .هريغ



 اهتلثمأو :,تابوصنلا ددع

 يف هب ًالوعفم اهنم دحاو لك لعجا مث ؛ةلصتم رئامض ىلإ ةيتآلا رئامضلا لوح -“

 :ةديفم ةلمج

 .انايإ ءامكايإ «هايإ ءنكايإ «يايإ «مكايإ ءامهايإ

 ےہہک ےدوہ

 ءلتق «حتف «نکس «ىرتشا «بکر «قلست «ىَرَب ءأرق

e نيمسا ةلج لك يف لعجاو «لج تس نوک -٥ 

 :هب ًالوعفم رخآلاو ًالعاف نيمسالا

 .ةلأسملا ءركب ةلاسرلا «دمحأ «ءاملا ءليلخ «لبحلا «ميهاربإ «ةرجشلا «يلع «باتكلا «دمح

 «هب لوعفمو لعافو لعف نم ةفلؤم ةلمج لك نوكت ثيحب ةديفم لج عبس تاه -1

 نمک ارل فلا ملت الا ا يضم لوعتملا ةوكيو

 «هب لوعفمو لعافو لعف نم ةفلؤم ةلمج لك نوكت ثیحب ةديفم لج عبس تاه -۷

 .هتاوخأل فلاح ةدحاو لك يف ريمضلا نوكي نأ طرشب ءالصتم اًريمض لوعفملا نوكيو

 : :ةلئسأ

 ةلثمأ ةثالثب لثم ؟رهاظلا وه ام ؟هب لوعفملا مسقني مسق مك ىلإ ؟هب لوعفملا وه ام

 ؟لصتملا رمضملا وه ام ؟رمضملا مسقني مسق مك ىلإ ؟رمضملا وه ام .رهاظلا هب لوعفملل

 رمضملل اًظفل مك ؟لصفنملا رمضملا وه ام ؟هب ًالوعفم عقي يذلا لصتملا رمضملل اًظفل مك

 لس ؟ملكتملاءايو لعفلا نيب هب لصفي نأ بجي يذلا ام ؟هب ًالوعفم عقي يذلا لصفنملا

 لصفلملا رمضملل ىرخأ ةلثمأ ةثالثيو «هب ًالوعفم عقاولا لصتملا رمضملل ةلثمأ ةثالثب

 ؟هب ًالوعفم عقاولا

 :ةيتآلا ةلثمالا برعأ

 ری .4 انيك هي أنكرت الو لا اوذئغاو ۵ .4 نوسخا موت دل
 سمو ا تحت تا نو نیلا 0 ل ھ٣ ا تكلا

 .4 تیم م
2 2 

 اتا تیس اّسحإ ءوَّسلا لهأ ةءاّسإ نمو ةَرفْغَم ملظلا لْهأ ملظ نم َنوُرْجَي



 تک
 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ا وم ح

5 0 2 2 ۲ 

 ھا 3 208 3 7 5 3 < 2 00 رب ار وف و یر ا وس ٤ ر A س

 3.1: “11 57 جی و تپ اگ بس 1 2 | ور 2 0 11 1 1 و روک ا
 2-0 ای وس هع 9 ےن 5 اج تا ےک جا ےن ا ۹ یل ا یر .ناق

 افقي رصن یک تلاد ء يجي يدنا ابن وصنملا ءمس 2: وه ردم نم سا ارا یل
 ى ۲ 5 ت رس

 اہ ےک رم ل -رط رع یک

 اپ رح تو جہ

 كلذ ىنعمو (لعفلا فيرصت يف اناث ءيبي يذلا) هنأب ردصملا فلؤملا فرع دق :لوقا

 a ON رک فيما RE یت سلا
 توہم

 وهو «قلطملا لوعفملا ةفرعم ضرغلا امنإو «هتاذل ردصملا ةفرعم انهاه ضرغلا سيلو

 .(هددع وأ «هعون وأ «هلماع ديكأت ىلع لد ام اًريخ سيل ام) نع ةرابع وهو ءاردصم نوكي

 ٠ (قيقد ٌمُهَف كمهف) :كلوق وحن رداصلا یے دست :انلوقف

 :عاونأ ةثالث قلطملا لوعفملا ن نأ ديفي (خلا .. ند اف الوقوف

 كِموُدَقِب تخرف) :وحنو ٠ (اًظْفح َسْرَكلا تظفَح) :وحن ””هلماعل دكؤملا :لوالا
e 

 وو اا لولا بج یناکآ تعا و لفاعلا عونل نيبملا :يناثلاو

 ريمض (فاكلا)و ءفاضم (ہه مهف)و «ميملا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم ًادتبم (مهف) )١(

 ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو أدتبملاب عوفرم ربخ (مهف) ءفاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم

 :تللق . .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا ةفصو (مهف)ل ةفص (قيقد) «هرخآ

 .هبصن بجي ال ردصملا نأ كل نيبتي لاثملا اذه نمو

 ردصملاف الإو ءاردصم هلماع ناك اذإ هلماع لولدم ىلع هلولدم دزي مل نأب) ۳٤۸(: /۲) لدهألا لاق (؟)

 ها.(هنم موهفملا

 بوصنم -(ظفح) هلماعل دكؤم- قلطم لوعفم (اًظفح) «هب لوعفم (سردلا) ءلعافو لعف (تظفح) (۳)

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ءابل ا)ب رورجم مسا (مودق) ءرج فرح (ءابلا) ءلعافو لعف (تحرف)(٤)

 رورجملاو را او ؛فاضلماب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (مودق)و «ميملا

 وهو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم قلطم لوعفم دج «(حرف) لعفلاب ناقلعتم

 .(حرف) هلماعل دكؤم

 .ها.(ديكأتلا ىلع ةدايز ديفيف لعفلا ةروص ةئيه ىلع لد ناب هلماع عونل :يأ) ۳٣۸(: /۲) لدهألا لاق (٥ز

 )٦( ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (يذاتسأ) «لعافو لعف (تببحا) ”



 _ےسسہ

 املا 037١ اهتلثمأو تابوصنماددع 0200 : ےہ. | ا اهتلثمأو :,تابوصنلا ددع ر وحج ےہ او رو چھ چ وس وچ پس تہ سد سم وچ ےہ

 اد فوتو داسال تفقو)

 ثالث ہوووک :وحنو 5 "(نیبرض لوسكلا کرو :وحن ائ نيبملا دار
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 تار

 2 رک -- ص س رہ سرس 308 ۔ے ےس تھ رس اق

 رس ال حصص ها وار ان يوَنعَمَو ٠ نامسق و 1 ا 2ھ 6 ا 4i 7 ا 1 ل
 رس رم اى 25 س و یخ

 7 8 ھ ریت ما و بخ یر و وو 0 و ی ںیم ام م کد ا وک ھے او رک
 7 : | 7 ا ٤ 1 5 همغفأا لود هله أ و | التف هتلتق 2

 انك © 6 دوعف ہہ.۰ دير ی وسخ ٤ ې عم هت ےل 9 يعم ا ل

 31 5 2 7 تپ ھے عمو
 e E ٹی 2 و

 ا ات فی ا ام 8 يه ہ ند ها ام 5 8

 نوكسلا ىلع ینبم لصتم ریمض (ءايلا)و «فاضم (ذاتسأ) «ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «(بحأ) هلماع عونل نيبم قلطم لوعفم (بح) «فاضملاب رج لحم يف

 (بح) نآل .هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم (دلولا)و «فاضم (بح)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 ل ےک سس بی بھ بوس ست

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و «فاضم (ابأ)و «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم ہنأل ةحتفلا نع

 .فاضملاب رج لح

 عونل نیبم قلطم لوعفم (فوقو) «(فقو) لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (ذاتسألل) «لعافو لعف (تفقو)
 هيلإ فاضم (بدؤملا)و :فاضم (فوقو)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هلماع

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم

 .هللا هجري حراشلا لیثق نم ىلوأ (ليلذلا عشاخلا فوقو هلل تفقو)ب ليثمتلا :هيبنت

 ها.(لعفلا رودص تارم ىلع لد نأب لماعلا ددع :يأ) ۳٣۸(: /۲) «بكاوكلا» يف لدهألا لاق 2

00 

 ا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (لوسكلا) «لعافو لعف (تبرض)

 .ىنثم هنآل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ددعلل نيبم قلطم لوعفم (نيتبرض) ٠

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم قلطم ا لوعفملا نع بئان (ثالث) ءهب لوعفمو لعافو لعف (هتبرض)

 ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (تابرض)و «فاضم (ثالث)و ہرخآ ىلع ةرهاظلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 ةحصل راج اب ديقي مل) )۳٤۸/۲(-: ؟بکاوکلا” يف ہللا ہحر لدهألا لاق امك- هنآل مسالا اذهب يمسو

 ذإ ليعافملا ةيقب فالخب ءلعفلا لعاف هلعف يذلا یقیقح ا لوعفملا هنأل دييقت ريغ نم هيلع لوعفملا قالطإ

 وأ هيف لوعفم وأ «هل لوعفم وأ «هب لوعفم :لاقي نأب ةلصلاب اهدييقت دعب الإ اهيلع كلذ قالطإ حصي ال
 .(7١١ص) يوارفكلاو ء(٢۲۲ص) ماشه نبال “بهذلا روذش” رظناو ها.(هعم لوعفم

 ها.(رثكألا هنآل همدق) :(۱۲ ١ص) يدماحلا لاق



 ےہ ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ترام

 :نيمسق ىلإ قلطم لوعفم هنأ ىلع بّصني يذلا ردصملا مسقني :لوقأو
 .هفورح ىلع ًالمتشم نوكي نأب ؛هظفل يف هل بصانلا لعفلا قفاوي ام :لوآلا مسقلا

 :وحن كلذو ءردصملا نم دارملا ىنعملا وه لعفلا نم دارملا ىتعملا نوكي نأب اًضيأ هانعم ينو

 فا فا ارك( تک دروب و كلون اک رک فكل

 نأب «هفورح يف هقفاوي الو «هانعم يف هل بصانلا لعفلا قفاوي ام : يناثلا مسقلاو

 ىنعم نإف ؛ '(اًَدوُعُق ٗتسَلَج) :وحن كلذو «لعفلا فورح ريغ ردصملا فورح نوكت
 تْحرف) :كلذ لشمو «ةدحاو نيتملكلا فورح تسيلو «دوعقلا ىنعم وه (سَلَج)

 ۰ A) 2 2 )۷( ےس قا 0 )0( یہ و نرس مس )2( € ا

 اا (افوقو تمق)و « EADS (امکل هس )و < (الذح

 .ملعأو ىلعأ ىلاعتو هناحبس هّللاو

 :تانيرف
 هردصمب لعف لكل تاهو «نيتديفم نيتلمج يف ةيتآلا لاعفألا نم لعف لك لعجا ١-

 :ىرخأ ةرم هول نيمو ةر هلماعل نك و «قلطم لوعفم هنآ ىلغ ای وضم

 .راس .عاب .رفغتسا .بعل .برش .ظفح

 )١( ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هلماعل دكؤم قلطم لوعفم (اًدوعق) ءلعافو لعف (تدعق) ٠
 .هرخآ

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم قلطم لوعفم (اًبرض) هب لوعفمو لعافو لعف (هتبرض) 69

۱ 
 لني وج

 .(ادوعق تدعق) بارعإك اہارعإ ۳
 «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم يونعم قلطم لوعفم (اًدوعق) ءلعافو لعف (تسلج) )٤(

 ١١(. ؛ص) "يوارفكلا ةیشاح” رظنا .-حيحصلا ىلع- لعفلا هل بصانلاو

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم قلطم لوعفم (ًالذج) ءلعافو لعف (تحرف) )٥(

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم قلطم لوعفم (اًمَكَل) «هب لوعفمو لعافو لعف (هتبرض) )٦٦(
 رضا

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم قلطم لوعفم (اًراقتحا) هب لوعفمو لعافو لعف (هتنهأ) ۷)

 .هلجآل ًالوعفم برعي نأ زوجیو «هرخآ
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم قلطم لوعفم (اًفوقو) ءلعافو لعف (تمق) ۸)



 دت ٣۲, اهتلثمأو ,تابوصنلا ددع _

 :ةديفم ةلج يف اًقلطم ًالوعفم ةيتآلا ءامسألا نم مسا لك لعجا -۲

 ي قو مالا ضم گیر وھتای رسا من بطلا عیب اداه ءال انس

 را

 :ةيتآلا ةيلاخلا ةنكمألا نم ناكم لک يف اًبسانم اًقلطم ًالوعفم عض -۳

 ..حازملا بنجت (ھ) ...یلع فاخي ()

 ..لجرملا تلغ (و) ل طا بیر

 ..لينلا ضاف (ز) ...ناكربلا روثي (ج)
 ..لفطلا خرص 0 ...رذه لا كرتا (د)

 :ةلكسأ

 ام ةهج نم قلطملا لوعفملا مسقني مسق مك ىلإ ؟قلطملا لوعفملا وه ام ؟ردصملا وه ام

 .لماعلا عونل نيبملا قلطملا لوعفملل ةلثمأ ةثالثب لثم .هلماعل دكؤملا قلطملا لوعفملل ةلثمأ

 بوصنم قلطم لوعفمل ةلثمأ ةثالثب لثم .ددعلل نيبملا قلطملا لوعفملل ةلثمأ ةثالثب لثم

 .هانعم نم لماعب بوصنم قلطم لوعفمل ةلثمأ ةثالثبو «هظفل نم لماعب

 كام کک ےک

 ھ۱۴۶۱ OT ۴ و
 نونا فرطو ںامرت رع : ا أ 2 ! ےچ

 2 ہو اچ رہ 1 ڈیم 5 AN 2 ود آ 1| أ 0 7 a 1 جب 1 5 ا 3 ا 5 ام يأ يع تک نو 7و ۶ 7

 بوصنما نامزلا مسا .وه ںامزلا ففرط ( یل اک ا ف رظو «نامزلا فرظ بابر ل

 ے7 7 300 200272 رم قفا
 ا د کام وک 8 051 2 ع 0 ہم 2 ر 2 2 2 ١ ےک

 احابصو كةسم و هال و :ارحسس و :ةركبو ؛ 6 ودغو :ةالاو مْوَيْلا :وحَن (ی) نم

 براقتو امههباشتل دحاو باب يف -(مورجآ نبا :ينعي)- فنصملا امهعج امنإو) :(١۱۲ص) يدماحلا لاق ٦

 ها :(لماتف ئئدتبملا ىلع رخآلاب اهدحأ هبتشي التل هصخم فیرعتب الك درفاو ءامهماكحأ

 دق هنأل اهظفل ال اهانعم ريدقت :يأ :(يف) ريدقت مهطوقب مهدارم] ۳٥٣(: /۲) "بكاوكلا» يف لدهألا لاق ٦

 لاقو ها.[اهوحنو ء«(هعم تيلص)و ؛(هلبق ترس) :وحن يف كلذو ءفرظلا لبق اهريدقت حصي ال

 ال ام ناكملا فرظ نم نإف :(يف ريدقتب) هلوق نم ىلوأ :(يف ىنعم ىلع) يلوقو] :(77١ص) يوارفكلا

 ةهعم ركذي ام فورظلا هذه بصان نأ ملعاو) :(355ص) -اًضيأ- لاقو ها.[(دنع)ك (يف) هعم رّدقُت



 سس ةّينسلا ةقحتلا ىلع ةيبهذلا لاحلا ٣۰۲۳ی
 34 5 7 ے یس ھ2

 2 .E ر 2 52 فا رک ساعد 8 2 ےہ ےس 2گ کرس الص ےس
 عو !Î ا RE Ee ھ7

 کس (Eb كلا 20 (ابیجح ۾ مچ: 8 ای و 6 © امری أ
 0 مو 32 <

 ےہ سض

 وهو «هيف لوعفملا ةاحنلا فرع يف هب دارملاو ءاعولا :ةغللا يف ہانعم فرظلا :لوقأو

 .ناكملا فرظ :یناثلاو «نامزلا فرظ لوآلا :ناعون

 ظفللاب بوصنملا نامزلا ىلع لدي يذلا مسالا نع ةرابع ؛وهف نامزلا فرظ امأ

 كلذو «ةيفرظلا ىلع ةلادلا (يف) ىنعم ةظحالمب ءهيف ىنعملا كلذ عقاولا ىنعملا ىلع لادلا

 وهو «هيف لوعفم نامز فرظ (ِنيئنإلا َموَي) نإف ء '(ِنیتثالا موي ٗتْمُص) :كلوق لثم
 نالکمتاھھا رم مانعا وهو یدب سلط CN اھ بوت

 فاَخْ) :كلوق فالخب ءروكذملا مويلا يف ثدح مايصلا نأ :يأ (يف) ینعم ةظحالم

 هنأ هانعم سيلو ناحتمالا موي سفن فاخي هنأ كلذ ىنعم ناف « (ناّحتمالا موي ُلوُسَكلا

 .مويلا اذه يف اًعقاو اًئيش فاخب

 .مهبملا يناثلاو ءصتخملا لوآلا :نيبسق ىلإ مسقني نامزلا مسا نأ ملعاو

 .(نامزلا نم دودحم نيعم رادقم ىلع لد ام) :وهف صتخملا امأ

 .(دودحم الو نيعم ريغ رادقم ىلع لد ام) :وهف مهبملا امأو

 و و ضا رض رتار او ا نيف ناكر

 يح 2۶۶۹3٦ ااو

 ها .(راصتخالل اًدصق فنصلا هركذي ملو ءههبش وأ لعف نم 2

 _ «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم (موی) «لعافو لعف (تمص) ()

 ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (نينثالا)و «فاضم (موي)و :(ماص) لعفلاب قلعتم وهو

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاحلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (فاخي) ”)

 بوصنم هب لوعفم (موي) ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (لوسكلا)

 فاضم اب رورجم هيلإ فاضم (ناحتمالا)و «فاضم (موي)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 لوسكلا فوخ) نأ رابتعاب هيف ًالوعفم (موي) برعي نأ زوجيو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو
 .(ناحتمالا موي سفن فاخ لوسكلا) نأ 29 لبق هتبرعأ امنإو «(ناحتمالا موي ءانثأ يف عقو

 نبال ؟بهذلا روذش» يف اهرظنا .هب ًالوعفم تبرعأو «هيف لوعفم اهنأ اهرهاظ ظافلأ كانه :ةدئاف

 .(۲۳۱ص) ماشه



 ھم
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 ٴاظفل نڪ یتا نام پا يلع ةلادلا ظافلالا نم فأ ولأ رک د يفق و

 « (مويلا تيص) E ا ا رھا مویلا) :لوالا

 .”(ًایوط اًموي تمص) :وأ ءٴ (سيمخلا موي تمص) :وأ

 َةليَّللا ْتْفَكَتْعا) چو ىلإ سمشلا بورغ نم يهو (ةليللا) :يناثلاو
8 

 ' (ةعمجلا ةليل تفكتعا) وأ "٠ (ةَليَل تفكتعا) وأ ٠ (ةحرابلا

 يراز) لو سلا عولطو حبصلا اض ننام توا يهو (ًةَوْذَغ) ہو
 ۱ ت 5 فراز) و أ «(دّحآلا وع ىقيدص

 ھر رس

 يف ًالیلقو «نامزلا فورظ یف اًريثك كلذ ناك امنإو) :(۳۳۸/۱) “حيرصتلا” يف -هللا هحر- يرهزألا لاق ()
 كراشي نامزلا نأ ىرت الآ ؛هنم ناكملا فورظ دعبو ہردصملا نم نامزلا فورظ برقل «ناكملا فورظ

 فرظ فالخب ءہتغیصب نامزلا ىلعو ؛هفورحب ردصملا ىلع لدي لعفلا نآل امهيلع لعفلا ةلالد يف ردصملا

 كلذ يف وقي ملف «هيف عقي ناكم نم هل دب ال لعف لك ذإ يجراخلا مازتلالاب هيلع لعفلا ةلالد نإف ناكملا
 ها.(ةليلق ناكل رو «ةريثك نامزلا ماقم ردصملا ةماقإ تناكف «هتبتر غلبي ملو «نامزلا فرظ 0

 ال بذاكلا رجفلاف . ر الع انيبن نع تباثلا عوفرملا ثيدحلا يف امك نارجف رجفلا نال :قداصلا رجفلا :يأ 51

 يوارفكلا ا ىلإ سمشلا عولط نم) :مويلا فيرعت يف ليقو .الف قداصلا امأو ءليللا نم 0
 .(5١١ص)

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم نامز فرظ (مويلا) ءلعافو لعف (تمص) ٢

 .(ماص) لعفلاب قلعتم وهو هرخآ ىلع ةرهاظلا
 رورجم هيلإ فاضم (سيمخلا)و «فاضم (موي)و هيف لوعفم نامز فرظ (موي) «لعافو لعف (تمص) ا٠:
 .هرخآ آ ىلع ةرهاظلا ة ةرسكلا هرج یت"

 (ًاليوط) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصت ةمالعو بوصنم هيف لوعفم (اًموي) ءلعافو لعق (تمص) (۵)
 .هرخآ ىلع هرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم بوصنملا ةفصو (اًموي)ل ةفص

 وهو رخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هيف لوعفم (ةليللا) «لعافو لعف (تفكتعا) 6

 .نايب فطع وأ «(ةليللا) نم لدب (ةحرابلا) .«فكتعا) لعفلاب قلعتم

 وهو هر ىلع افلا فلا هيصت ةنالصو ىوصتم هيف لرم (ةليل) لعافر لفف تكفا
 .لعفلاب قلعتم

 (ةليل)و ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هيف لوعفم (ةليل) «لعافو لعف (تفكتعا) "٠
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (ةعمجلا)و «فاضم

 =هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع یم لصتم ربمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و ءضام لعف (راز) 5



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ۲۹٣۲س

 ركب زا ا تک 23230 لوقت اھ قرا رک ہمازاز

 : سی د تر ا لر دت لب للا رھا رهو ا + نيماظلاو

ا كموي دعب يذلا مويلل مسأ وهو (1َدغ) :سداسلاو
 س ج اذٰإ) :لوقت «هيف كنأ يذل

 . " (ةمكع كرو راسنا لوقت لوألا لقلا ال مسا يهو ةَمَتَع) :عباسلاو

 ىلإ يناثلا ليللا فصن لوأ نم ئدتبي يذلا تقولا مسا وهو (اًحاَّبَص) :نماثلاو

 نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (يقيدص) ءمدقم =

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و ءفاضم (قيدص)و «ةبسانملا ةكرحم لحملا لاغتشا اهروهظ

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيئامزلا ةیفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم (ةودغ) «فاضملاب رج لحم

 ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضم (دحألا)و «فاضم (ةودغ)و «(راز) لعفلاب قلعتم وهو «هرخآ

 ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم (ةودغ)و ءلیصفتلاب لبق اہارعإ مدقت (ينراز)و هرخآ ىلع ةرهاظلا
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ءءارلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (روزأ) 0

 لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ریمض (فاكلا)و «(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ریمض لعافلاو

 لعفلاب قلعتم وهو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هيف لوعفم فرظ (ةركب) هب

 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (تبسلا)و ؛فاضم (ةركب)و (روزا)

 .ةفاضم ريغ لاثملا اذه يف (ةركب) نأ الإ «ىلوألا بارعإك اهبارعإ (ةركب كروزأ)و «هرخآ

 .مدقت امك قداصلا :يأ )7(

 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (يسرد) ءلعافو لعف (تركاذ) ۳

 ىلع ینہم لصتم ریمض (ءايلا)و «فاضم (سرد)و «ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم

 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم (اًرحس) «فاضم اب رج لحم يف نوكسلا
 ۱ .(ركاذ) لعفلاب قلعتم وهو «هرخآ ىلع

 ءكرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (ءاج) «نامزلا نم لبقتسي ال فرظ (اذإ) )٤(

 ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و :لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ریمض (ءاتلا)و

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم (اًدغ) «هب لوعفم بصن لح یف نوکسلا ىلع

 «فاضم (اذإ)و ءهب لوعفمو لعافو لعف (كتمركأ) «(ءاج) لعفلاب قلعتم وهو هرخآ ىلع ةرهاظلا

 (فاكلا)و «(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «عراضم لعف (روزأ) «لابقتسا فرح (نيسلا) )٥(

لا هبصن ةمالعو بوصنم هيف لوعفم (ةمتع) «هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض
 ةحتف

 .(روزأ) لعفلاب قلعتم وهو «هرخآ ىلع ةرهاظلا



 سس۷ | اهتلثمأو :تابوصنلا ددع

 .(اًخاَبص يخأ َرَفاَس) :لوقت © لاوزلا

 :لوقت ءلیللا فصن ىلإ لاوزلا نم ئدتبي يذلا تقولل مسا وهو (ءاَسَم) :عساتلاو

 ." (ءاَسَم اب ٌراَطقلا لَصَو)

 ال يذلا لبقتسملا نامزلل مسا امهنم لکو ؛(اَدمأ) :رشع يداحلاو (اَدَبأ) :رشاعلاو
 .*(1دَمأ َّرّشلا فرا ال)و “(ادبا َراَرْشَآْلا ُبَحْصَأ ال) :لوقت ہئاھتنال ةياغ

 لو تاه ا واع الا اس ريغ یس نامل مسا وهو يح يناثلاو
 و 0

5 

 نشان ناك اوم تے ا

 هذه نإف ةَمْرْبَو ءناَمَّرو ةظْحَّلو ءةَعاسو «تقو :لثم اَمَهْبُم ناك مأ ءىحضو «ةوخض

 .هيف لوعفم هنأ ىلع اهنم دحاو لک بصن زوجي اهلثام امو

 ها.(لاوزلا ىلإ رجفلا عولط دعب نم راهنلا لوأ هب داري دقو) ۳٥٣(: /۲) ؟بکاوکلا” يف لدهاألا لاق ()
 .مدقت امك قداصلا رجفلا :يأ

 عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (يخأ) ءضام لعف (رفاس) (؟)

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و «فاضم (خأ)و «ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم
 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم فرظ (احابص) «فاضملاب رج لحم
 .ہرخآ

 (ءابلا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (راطقلا) «ضام لعف (لصو) ۳
 ناقلعتم رورجملاو رام او رح ا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ریمض (ان)و ءرج فرح
 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم نامز فرظ (ءاسم) ء(لصو) لعفلاب
 .هرخآ ىلع

 ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (بحصأ) «ةيفان (ال) )٤(
 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (رارشألا) :(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ ىلع

 وهو .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هيف لوعفم (اًدبأ) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 .(بحصأ) لعفلاب قلعتم

 .اهلبق يتلا بارعإك اهبارعإ ()
 (اًنيح) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اًيلع) ءلعافو لعف (تبحاص) ٦٦

 لعفلاب قلعتم وهو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم
 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (نم)ب رورجم مسا (رهدلا) ءرج فرح (نم) «(بحاص)

 .(اًئيح)ل ءةفص فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راج او



 چہ
 ےک ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ا چ

 ناكلا فرط
A 1ص 7. 7 54 3 نع 0. 7 و 8 ہوس یف م م 5  

 «فلخو ؛ماسما :وح ؛ (يف) نب بوصنملا ناكل مسا . وه ناكملا فرظ و :لاق

 .كلذ انشا امو ءاهو منو ءاقلتو ءاذحَو ادا إو دنع و ؛::تخ و 3 ةوفو یاأروو ھا

 «مهبمو ES EE A لوقأو

 .هيف لوعفم هنأ ىلع هبصن زوجي امهنم دحاو لك نأ تفرعو

 ظفللاب بوصنملا :ناکلا ىلع لادلا ءمسالا) :نع ةرابع ناكملا فرظ نأ انه ملعاو

 .(ةيفرظلا ىلع ةلادلا (يف) ىنعم ةظحالمب هيف عقاولا ىنعملا ىلع لادلا

 دودحو ةروص هل ام) :وهف صتخملا امأ ؛مهبمو «صتخ :نيمسق ىلإ مسقني اًضيأ وهو

 هل سيل ام) :وهف مهبملا امأو ؛(َناَتْسْبلاَو ةقیدح او ءدجْسمْلاَو راڈلا) :لثم (ةروصحم

 :اماَمأَرَ: یارو: لكم روع دودع الو ةرويض

 ؛مهبملا وهو «يناثلا الإ نيمسقلا نيذه نم هيف لوعفم هنأ ىلع بصني نأ زوجي الو
 يف تْفكَتَعا) :وحن ہدارملا ىلع لدي رج فرحب هرج بجيف -صتخملا وهو- لوألا ام
 . (هراد يف ايلَع ترززو ” (دجنملا

 :اظفل رشع ةئالث ناكلا ىلع ةلادلا طظافلالا نم فلولا رکذ دقو
 ےک ےڑوھ

 اك ذاتسألا م مام سار :وحن )مام :لوالا

 * (ناَبكرلا * 21 راس) :وحن رک :یناثلاو

 .ادهع هب ددجف (نامزلا فرظ باب) يف عضوملا اذه ىلع قيلعتلا مدقت )١(

 ` .(فكتعا) لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (دجسملا يف) ءلعافو لعف (تفكتعا) 7

 راج (هراد يف) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اًيلع) «لعافو لعف (ترز) 0

 .لاح فوذحمب وأ ء(راز) لعفلاب ناقلعتم رورجمو
 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ (مامأ) ءلعافو لعف (تسلج) ' 8ر

 ةرسكلا هرج ةمالعو فاضلاب رورجم هيلإ فاضم (ذاتسألا)و :فاضم (مامأ) سہی رھا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (سلج) « لعاف نم لاح (اًبدؤم) «هرخآ ىلع ةره

eةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف (ةاشملا) ءبارعإلا نم هل ,  

 ”هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هيف لوعفم ناكم فرظ (فلخ) هرخآ ىلع ةرهاظلا



 33 ق ي ي دممس×م”سس همم ر ج ر سس: ہحص نس دست تر.

 ج سسس ےہ ۹ ۽ اهتلثمأو ,تابوصنلا ددع س
 ”(ريمآلا َماَدق يطرشلا ىَسَم) :وح (َماَدَق) :ثلاثلاو
 '''(ضٍكَب َاَرَو مهُضعَي ن را فقر كوشن (ءاوو) بالا
 .” (يسركلا قوق ْتْسَلَج) :وحن (قوف) :سماخلاو
 °٠ (ةدئاكا تحك طقلا َفَقَو) :وحن (تخ) :سداسلاو
 .”(ذاكسألا دلع لرم دّمَحْمل) :وح (دنع) :عباسلاو
 .”(ةَوُخَأ َناَميَلُس حَم َراَس) :وحن (عَم) :نماثلاو

 هرج ةمالعو فاضملاب رورخح هيلإ فاضم (نابک رلا)و :فاضم (فلخ)و «(راس) لعفلاب قلعتم وهو

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا
 .ردقملا حتفلا ىلع بم (ىشم) لعفلا نأ الإ ءاهلبق يتلا بارعاک اهبارعإ یا

EE( ضعب) لاس رکذم عج هنأل واولا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (نولصملا) ءضام لعف  

 n سک رک

 (ضعب)و .داضلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم عوفرملا لدبو (نولصملا) نم لدب
 (ءارو)و .عمجلل ةمالع (ميملا)و :فاضلملاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاهلا)و «فاضم
 فاضملاب رورخ هيلإ فاضم (ضعب)و :فاضم (ءارو)و (صضعب) نم لاح فوذحم قلعتم هيف لوعفم

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 (يسركلا)و ؛فاضم (قوف)و «لعفلاب قلعتم هيف لوعفم ناكم فرظ (قوف) «لعافو لعف (تسلج)
 ۱ .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم
 ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (طقلا) «بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (فقو)
 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم ناكم فرظ (تحت) «هرخآ ىلع ةرهاظلا
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (ةدئاملا)و «فاضم (تحت)و «هرخآ

 راجلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ماللا)ب رورج مسا (دمحم) ءرج فرح (ماللا) ؛
 ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم رخؤم أدتبم (ةلزنم) ءابوجو مدقم ربخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو
 فرظلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هيف لوعفم ناكم فرظ (دنع) «هرخآ ىلع
 فاضملاب رورحم هيلإ فاضم (ذاتسالا)و .فاضم (دنع)و «(ةلزنم)ل ةفص فوذحمب قلعتم (دنع) وهو
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 قلعتم هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم فرظ (عم) ءضام لعف (راس)
 نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (ناميلس)و «فاضم (عم)و ء(راس) لعفلاب
 .ةمجعلاو ةيملعلا وأ :نونلاو فلألا ةدايزو ةيملعلا فرصلا نم هل عناملاو فرصني ال مسا هنآل ةرسكلا
 «فاضم (وخأ)و ةتسلا وأ ةسمخ ا ءامسألا نم هنآل واولا هعفر ةمالعو هب عوفرم (راس)ل لعاف (وخأ)
 .فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاهلا)و



 ا ءاَزِإ ٌراَد اًنل) :وحن (ءاَزإ) :عساتلاو

 . (كيخأ ءاذح يخأ َسْلَج): وحن (ءاَذح) :رشاعلاو

 . (كيخأ راد ءاقلت يخأ َسْلَج) :وحن (ءاَقْلت) :رشع يداحلاو

 “ هج نرحل م افزا ا :ىلاعت هللا لوق وحن (ٌمَنِ) :رشع يناثلاو

 . (ةَطْحَل اه دمحم سَلَج) :كلوق وحن (اَتُه) :رشع ثلاثلاو

 .لامشو «نيمي :وحن ءمهبم ناكم ىلع لد ام لك :ظافلألا هذه لثمو
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 .لباقم :(ءازإ) ىنعمو «(ذاتسألا دنع ةلزنم دمحملا بارعإك اهءارعإ )

لاب عوفرم لعاف (يخأ) «بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (سلج) ()
 هعفر ةمالعو لعف

نملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا
 «فاضم (خأ)و «ةبسا

 بوصنم هيف لوعفم فرظ (ءاذح) «فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءایلا)و

(يخأ) نم لاح فوذحمب قلعتم وهو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو
 «فاضم (ءاذح)و ء

 (يخأ)و ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسآلا نم هنأل ءايلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (كيخأ)و

 بيرق وأ لباقم :(ءاذح) ىنعمو .فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم

 ۰4م

 هيلإ فاضم (راد)و «فاضم (ءاقلت)و «ةمدقتملا (ءاذح ىخأ سلج) بارعإك (ءاقلت يخأ سلج) بارعإ ۳

 رور لا فام (ٰیعاتر :تاضف (راد)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم

 لصتم ريمض (فاكلا)و ءفاضم (يخأ)و «ةتسلا وأ ةسمخلا ءامسألا نم هنآل ءايلا هرج ةمالعو فاضل اب

 .لباقم :ینعم (ءاقلت)و .فاضملاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (فلزأ) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو ٦٦. :ةيآلا ءارعشلا ةروس (4)
 

سلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ان)و «كرحتم عفر ريمضب هلاصتال
 ةراشإ مسا (مث) ءلعاف عفر لحم يف نوك

وعفم (نیرخآلا)و ء(فلزأ) لعفلاب قلعتم كانه ینعمب ةيفرظلا ىلع بصن لح يف حتفلا ىلع ینبم
 هب ل

 .ملاس ركذم عمج هنآل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ةيفرظلا ىلع بصن لحم یف نوكسلا ىلع ینبم ةراشإ مسا (انه) «لعاف (دمح) «ضام لعف (سلج) )٥

 وهو «هرخا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ (ةظحل) «لعفلاب قلعتم

 .اضيأ لعفلاب قلعتم



 ےہ ٤ا اھتلٹمآو ہتابوصنلاددع حس

 ٭ fa efe» بک
 انب ےک چ ةا

 کو ا

 مسق مک ىلإ ؟نامزلا فرظ وهام ؟فرظلا مسقني مسق مك ىلإ ؟فرظلا وه ام -

 ةثالثبو ءصتخملا نامزلا فرظل ةديفم لمج يف ةلثمأ ةثالثب لثم ؟نامزلا فرظ مسقني

 ؟نامز فرظ لك هيف لوعفم هنأ ىلع بصني له .مهبملا نامزلا فرظل ىرخأ ةلثمأ

 .هانعم نيبو «ةديفم ةلمج يف هيف ًالوعفم ةيتآلا ظافلآلا نم دحاو لك لعجا ١-

 اذه رعب طفت ناهز حامض عم

 ؟صتخملا ناكملا فرظ وه ام ؟مهبملا ناكملا فرظ وه ام ؟ناكملا فرظ وه ام -۴

 هنأ ىلع بصني له «صتخملا ناكملا فرظو مهبملا ناكملا فرظ نم لكل ةلثمأ ہم لكم

 ؟ناکم فرظ لک هيف لوعفم

 ىلع ةلمج لك لمتشت نأ طرشب «ةعمجلا موي كلمع اهيف فصت لمج عبس ركذا -4
 و

 لاجلا
 وح تاهلا | نم مهنا امل ٌرّسَقَملا بوصنملا مسالا لاخلا (لاا باب) :لاق

 هيأ امو «(ابکار هللا دبع تيقّل)و (اجرسم شا تبکر)و (اًبكاَر د ڈیز ءاج) :كلوق

 ال

 ةاحنلا حالطصا يف وهو (رش وأ رخ نم ناسنإلا هيلع ام) ةغللا يف لاح ا :لوقأو

 .(تائيهلا نم مھبنا امل رسفملا ءبوصنملا «ةلضفلا مسالا) :نع ةرابع

 '(اکحاض ٌدّمحم ءاَج) :كلوق يف (اكحاض) :لثم حيرصلا لمشي (مسالا) :انلوقو
 ليوأت يف هنإف ٠ (ُكَحْمضَي ٌدّمحم ءاَج) :كلوق يف (كحضي) :لثم حيرصلاب لوؤملا لمشيو

 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف (دمح) ءبارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (ءاج) 1

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (دمح) نم لاح (اكحاض) «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 عةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (كحضي) «لعاف (دمح) «ضام لعف (ءاج) 0



 ا کا ا ا ا یہ بی دم 0۴ ٠ کت EY مل 7

 ےس هّينسلا هفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ؟ ےس
 ج

 .(اکحاّض) :كلوق

 .ريخلا هب جرخف ؛مالکلا نم و یس هنأ ہانعم ۱ (ةنففتا) :انلوقو

 .رورجملاو عوفرملا هب جرخ (برصنٗء') :انلوقو

 «””فرظلاو “ردصملاو «””لعافلا مساك :لعفلا هبش وأ لعفلاب لاح ا بصني امنإو

 .. هراشألا مشا

 نم رتتساو يفخ ام رسفي لاح ا نأ هانعم (تاشیفا نم مهبنأ ام رسفملا) :انلوقو

 .مهريغ وأ لقعلا يوذ تافص

 لوعفملا ةفصل اًنايب وأ '"(ابكاَر هللادبع ءاج) :وحن :لعافلا ةفصل اًنايب نوكي دق هنإ مث

 ربا نر

 تيقل) :وح ءاًعيمج نيرمألل ًالمتحم نوكي دقو ق ا ا وو

 لعافلاو لعفلا نم ةلمح او «(وه) هريدقت اًزاوج رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر

 .(دمحم) نم لاح بصن لح يف

 ءانغتسالا حصی ام ال ةلمح ا مامت دعب عقی ام) :ةلضفلاب دارملاو) :(۴۲۹ص) «رطقلا» ف ماشه نبا لاق 0

 نإو دانسإلا يف انكر سيل ام اهب دارملا] :(۲۱۲/۱) «ليقع نبا ىلع هتيشاح» يف يرضخلا لاقو ها.(هنع

 وما ةؤكصلا لإ أوُماَك نار فه 04ج تبيع اب امر سالو توتا الع ابو ا : وح هيلع ینعم ا ةحص فقوت

 .(۱۲۹-۱۳۰ص) "يوارفكلا ةيشاح” رظناو ها.[ # َلاَنُ

 .(ءاج) لعفلا هيف لماعلاو «لاح (اًكار)ف «(اًكار ديز ءاج) 7 ا

 هنآل (قلطنم) هيف لماعلاو (قلطنم) يف رتتسملا ريمضلا نم لاح (اًعرسم)ف «(اًعرسم قلطنم ديز) :لثم

 .لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف مسا

 .ردصم هنآل (برض) هيف لماعلاو (دیز) نم لاح (اًفوتكماف ء(اًفوتکم اًديز كبرض ینیجعا) لیس 6)

 .(دنع) وهو فرظلا هيف لماعلاو ءلاح (اًمئاق)ف «(اًمئاق كدنع ديز) ا

 (كلت) وهو ةراشالا مسا اهيف لماعلاو «لاح (ةيواخ)ف 6 واح مهوب تلف 9 :ىلاعت هلوق لٹ

 .(ريشأ) :لعفلا ینعم هيف نال

 «فاضم (دبع)و لادلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (دبع) سام لعف (ءےع) ۷

 نم لاح (ابكار) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (ةلالحلا ظفل)و

 (لعافلا ةفصل انايب نوكي دق) :هلوق ىنعمو .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (هللادبع)

 ةحتفلا ةيصن ةسالعو بوصضتم لاح (اجرست) برم هب لرک (سرفلا) «لعافو لعف (تبكر)

ع ناك بكارلا هبكر امل سرفلا نأ :يأ (هب لوعفملا ةفصل اًنايب وأ) :هلوق ینعمو .هرخآ ىلع ةرهاظلا
 هيل

 .جرسلا



 سے 3 اهتلثمأو ,تابوصنلا ددع ٠ تہب

 . (اکار هللادْبَع

 یقیدّص َتْنَأ) :وحن «ربخلا نم ءيجي هنإف «هب لوعفملاو لعافلا نم لاح ا ءيجیب امكو
 لاح :(اًمينح)ف ء'' 4ک اًفيِنَح َميِهنِإ دلی يأ نأ : :ىلاعت هلوق وحن ؛ةفاضولاب رورجملا 4 نم ءيجي دقو «" (ةَبكاَر دنہ ُتَْرم) :وح رجا فرح رورجملا نم ءيجي دقو ٠ (اصلخم م ےس

 (ةّلم) ةفاضإب رورجم وهو «ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجم (ميهاربإ)و ««ميهاربإ) نم
 .هنلا

 (دبع)و «لادلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (دبع) «لعافو لعف (تيقل) 00

 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح (اًكار) ءهيلإ فاضم (ةلالحلا ظفل)و «فاضم
 .(هللادبع) وهو هب لوعفملا نم نوكي نأ لمتحيو «(ءاتلا) وهو لعافلا نم نوكي نأ لمتحي لاح او

 نم هل لحم ال باطخ فرح (ءاتلا)و ءأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض (نأ) ا
 نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو هب عوفرم ادتبم لا ربخ (يقيدص) .بارعإلا
 نوكسلا ىلع ینبم لصتم ریمض (ملكتملا ءاي)و ءفاضم (قيدص)و ؛ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح (اًصلخم) ءفاضملاب رج لحم يف

 ةيشاح» رظنا .كلذ يف عقاولا فالخلل أدتبملا نم لاح ا ءيجم -هللا ہحر۔ حراشلا ركذي مل :هيبنت
 .(١17١ص) “يدماحلا

 هبصن ةمالعو بوصنم لاح (ةكکار) «(رم) لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (دنہ) «لعافو لعف (تررم) ٣٦

 ۱ .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا
 ال ,نیکاسلا ءاقتلال ترسکو :نوکسلا ىلع ةينبم ةيريسفت (نأ) :اہارعإو .۱۲۳ :ةيآلا «لحنلا ةروس ٠
 (تناأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ربمض هلعافو ,نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف (عبتا) «بارعإلا نم اه لحم
 فاضم (ميهاربإو) ءفاضم (ةلم)و .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ةلم)
 فرصلا نم هل عناملاو «فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباین ةحتفلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ
 (نأ) نوكت نأ زوجيو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح (افينح) «ةمجعلاو ةيملعلا
 بصن لحم يف وأ :(انیحوأ)ب ناقلعتم رورجملاو راجلاو :فوذحم رج فرحب ةرورجم بصنو ردصم فرح
 رظناو .(هفورح نود لوقلا ىنعم اهيف ةلمجب ةقوبسملا :يه) ةيريسفتلا (نأ) طباضو .(انيحوأ)ل هب لوعفم
 .هتيشاح عم (۸۵ص) “رطقلا حرش”



E 
 اهبحاص د طورشو :لاجلا تكور _۔

 الإ اهبحاص ن دو و «مالكلا ِماَمَت دعب الا ہی و و وو

 بيكرت ءاج اذإو ءةفرعم نوكي نأ زوجي الو «ةركن نوكي نأ لاح ا یف بجي :لوقأو
 ٌريمآلا ءاَج) :مطوق لثم «ةركنب ةفرعملا هذه ليوأت بجي هنإف ؛رهاظلا يف ةفرعم لاحلا هيف
 ق همكلو «نيمسقلا ىلإ ةفاسقإلاب افر رهو ريهألا نم لاح (هدخو) نإف دخ

 تک ت 7۳ جی ٌريمألا ءاج) :تلق كنأكف (اًدِرْمْنم) بلوق يع ةرك لیوا

 نیت رى" لولا لولا و یا ٠ٴ (كاَرعلا اًهَلَسْرَأ)

 ذخای نأ :مالكلا ءافيتسا ىنعمو «مالكلا ءافيتسا دعب ءيبجي نأ لاح ا يف لصألاو

 .هريخ أدتبملاو «هلعاف لعفلا

 نا مسا لاحلا ناك اذإ "0" 2 0 0 ڪنو -و ایرو

 ردق هنآل «فيرعتلل ةجاح الف ءاہ لصاح وهو ةئیم لا نايب دوصقملا نأل) :(۱۳۰ص) يدماحلا لاق (۱)

 ها.(دئاز

 بصن دنع تعن انآ مهوتل اًعفد ةركن نوكت : نأ لا ا يف لصألا نأ :ينعي) ٠ ےت ۶

 (تکارلا ادبر تیاز) لت یلئا(اھصاض بس دنع !ةلوق) :يدماحلا لاق ها.(اهبارعإ ءافخ وأ اھبحاص

 ها.(روكذملا مهوتلا لصحل (ىتفلا ديز ءاج) :ليق ولف < «خلإ ...ءافخ وأ :هلوقو) ءتعن بكارلا نأ مهوتل

 هلوؤنف «ةفرعم (ہدحو)و «ةركن الإ نوكي ال لاح او «لاح (ہدحو) «لعاف (ريمألا) ءضام لعف (ءاج) ()

 .اذرفتم :يهو ةركنب

 ريمض لعافلاو «هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ريمض (اه)و «ضام لعف (لسرأ) 5
 يهو ةركتب هلوؤنف ماللاو فلآلا دوجول ةفرعم وهو ءلاح (كارعلا) (وھ) هريدقت اًراوج رتتسم

 ال (كراعم) كارعلا لعاف مسا نآل (ةكرتعم) :حراشلا لوق نم ىلوأ (ةكراعم) :يلوقو «(ةكراعم)

 .ةحدزم :ةكرتعم ینعمو .(۱۷۲ /۲) ؟ن رابصلا ةيشاح» يف امك «(كرتعم)

 ىلع ىنبم لصتم ريمض (ةعامجلا واو)و «ةعامحلا واوب هلاصتال مضلا ىلع يب ضام لعف (اوءاج) )2(

 فرح (ءافلا)و ء(اوءاج) يف واولا نم لاح «ىلوألا (لوألا) ءةقراف (فلألا)و :لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ترم نا ةركدن نال ووين فل عكا ظفل اه لوألا (لوألا) ىلع فوطعم ةیناثلا (لوألا)و «فطع

 لعفلاب عوفرم لعاف (يلع) «ضام لعف (مدق) «لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا (فيك) (5)
 .هرخاآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو



 سہ, 3 اهتلثمأو ,تابوصنما ددع ہک

 .ماهفتسالا مسا ريخأت زوجي الو «(يلع)

 غوسم ریغب ةركن نوكي نأ زوجي الف ءةفرعم نوكي نأ لاخلا تبحاض ی ظرحضو
 :رعاشلا لوقك ءاهيلع لاح ا مدقتت نأ ةركنلا نم لاح ا ءيجم غوسي امنو

 ٠ للخ هاك حولي للط اًشحوم ةيمل

 .هيلع اهمدقت هنم لاحلا ءيجم غوسو «ةركن (للط)و ء(لَلَط) نم لاح :(اًثحوم)ف
 لاتمف ؛ فص و وأ ةفاضإب ةركنلا هذه صصخت نأ ةركنلا نم لاح ا ءيجم عوسي امو

 E ار تھ هوم نا 27 9 38: رام و لوألا

(۱ٰ 

8) 

 ال مسا هنآل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو ماللاب رورج مسا (ةيم) ہرج فرح (ماللا) :هبارعإو
 مدقم رہخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راجح او «ثينأتلاو ةيملعلا فرصلا نم هل عناملاو «فرصني

 ًادتبم (للط) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (للط) نم لاح (اشحوم) ء(للط)ل
 بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (حولي) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم رخؤم

 نم ةلمح او ء(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاج او

 ريمض (ءاهلا)و کنإ) تاوخأ نم بصنو هيبشت فرح (نآك) ؛(للط )ل ةفص عفر لحم يف لعافلاو لعفلا

 ةمضلا هعفر ةمالعو هب عوفرم (نأك) ربخ (للخ) ء(نأك) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 ةركنلا نوک هل غوسملاو «ةركنلا نم لاخلا ءيجم ىلع هب دهشتسا حراشلا ناف «(اقحوم) :دهاشلا

 .يقأيس امك هفالخ ىلع روهمجلاو .هيوبيس يأر ىلع اذهو «لاحلا نع ةرخأتم

 (حولي) ةلمجب تفصو (للط) نإ] :لاقو «لاثملا اذهب هلیثت ىلع ماشه نبا دقتنا هسفن حراشلا :هيبنت
 ءأدتبم (للط) اًضيأو ءصيصختلا وهو ء چک وس ریا برأ ف #8 :ىلاعت هلوق وحن يف غوسملاك انهاه غوسملاف
 بهذ تاضارتعالا هذه نس انركذ ام لجأ نمو) :لاق نأ ىلإ ...هنم يتأي ال لاح ا نأ ىلع روهمجلاو

 دئاعلا (ةيمل) هلوق وهو رورجملاو راجلا يف رتتسملا ريمضلا نم لاح (اشحوم) نأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج
 ؟يدماح ا ةيشاح» رظناو .فرصتب (۳۳۲ص) ؟رطقلا حرش ىلع هتيشاح” نم ها.[(للط) ىلع
 .(۱۳۲ص)

 ةرسكلا هرج ةمالعو (ين)ب رورجم مسا (ةعبرأ) هرج فرح يفر :اهبارعإو ۰ ةيآلا «تلصف ةروس

 فاضم (مايأ)و «فاضم (ةعبرأ)و ءاهسفن ةيآلا ف (ردق)ب ناقلعتم رورجملاو راجح او «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 وهو] :ءاقبلاوبأ لاق بصنلاب (ءاوس) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ
 نم) وأ .(اهيف) وأ (اہاوقا) 3 ريمضلا نم لاحلا عضوم ف نوکیو ىاوتسا توتساف :يأ «ردصم

 .«فوذحم ادتبل ربخ :يأ ها.[(ءاوس يه) ريدقت ىلع عفرلابو «مايألل ةفصلا ىلع رجل اب أرقيو «(ضرألا
 ها.[ريخلا (نيلئاسلل)و ءادتبالا ىلعف هعفر نمو] :يسيقلا لاقو



 ااا

 :انسانم الاخ ةت الا ةيلاخا ةنكمألا نم نآاكم لك يف عض - ١

 ...ليللا يف منت ال (ھ) ...هدلب ىلإ دهتجملا بلاطلا دوعي (أ)

 ...هناويد نم يخأ عجر (و) ...ماعطلا لكأت ال (ب)

 یف الا نم ال (9) ...قيرطلا يف رست ال (ج)

 دل اه قرار (ح) باقر سلا (9)

 :ةديفم ةلج يف لعافلا ةئيه اًئيبم ًالاح ةيتآلا ءامسألا نم مسا لك لعجا -؟

 ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم (بر) ءادن فرح (اي) ءلعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع

 لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم (ةفوذحملا ملكتملا ءاي)و «فاضم (بر)و «فيفختلل ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اًحون) ؛بارعإلا نم اهل لحم ال ةيضارتعإ (براي) ةلجو :فاضملاب رج
 فرح (ماللا) «(تيجن) ىلع فوطعم (تيجتسا) :فلطع فرح (واولا) :هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن

 لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راخح او رح ا فرحب رج لحم يف مضلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءاها)و ؛رج

 ۱ راجح او هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (يف)ب رورج مسا (كلف) رج فرح (يف) «(باجتسا)

 _ رورجملا ةفصو (كلف)ل ةفص (رخام) «(اًحون) نم لاح فوذحب وأ (ىجن) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو

) ءرج فرح (يف) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو رورج
 هرج ةمالعو (يف)ب رورجم مسا (ميلا

 . هبوصنم (كلف) نم لاح (انوحشم) «(رخام)ب ناقلعتم رورجملاو راج او «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

لف) :هلوق يهو ءةركنلا نم الاح عقو ثيح (اًنوحشم) :دهاشلا
 نم لاحلا ءيجم غوس يذلاو (ك

 الف (رخام) ريمض نم لاح هنأ لمتحيو) :(۱۳۲ص) يدماحلا لاق .(رخام) :هلوقب تفصو اهنا ةركنلا

 :ناتدئاف

 عم ۲٦۷ -۲٦۹( /۲) ؟ليقع نبا حرش” رظنا .لیصفت هيف هيلإ فاضملا نم لاح ا ءيج :ىلوألا

 ۱ ہللا هجر میقلا نبا ةمالعلل ٦۸ -٥۹( /۲) “عئادبلا”و ؛هتیشاح

 :كلوق...) :(۱۲۷ /۲) "عئادبلا” يف هللا ےحر ميقلا نبا لاق ءًالاوحأ نوكت ال ءايشأ كانه :ةيناثلا

خأو «خأو تنبو ؛نباو «يشبحو «يبرعو «يشرق
هنأل الاوحأ اهعوقو روصتي ال هذه لكف «ت

 ال ا



 ڈی فاس راس اک ا ورع الاخ رور

 :ةديفم ةلمج يف هب لوعفملا ةئيه اًئيبم ًالاح ةيتآلا ءامسألا نم مسا لک لعجا -۳

 كارت يمد فاق اعمال اک اج رات انک را اکیس راك ران زار

 :لاج ةا لک ق : نأ طرشب لج-عراب سرفلا فص ت5
 3 حج »لا 1 بھ 5

 فیس ا ےس ےس أ | ےک یس ڈو 1 11 فقر 2 e و ھے
 9 ےن 3 یی ميكي

 .اًديدَج بولا تنبل ةيِكاَبٌدنه يشيل :نيتيتآلا نیتلمحلا برعأ
 :باوحلا

 ةمالع (ءاتلا)و ؛بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (يقل) ١-

 لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم «هب لوعفم ملكتملا ريمض ءايلاو «ةياقولل (نونلا)و «ثينأتلا
 ةئيط نيبم لاح (ةيكاب)و «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم يقل لعاف (دنه)و «بصن

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم لعافلا

 لحملا لاغتشا هروهظ نم عنم هرخآ ىلع ردقم حتف ىلع ينبم ضام لعف (سبل) -؟
 (ءاتلا)و «ةدحاولا ةملكلاك وه اميف تاكرحتم عبرأ يلاوت ةهارك عفدل هب يتأملا نوكسلاب

 ةمالعو «بوصنم هب لوعفم (بوثلا)و ءعفر لحم يف مضلا ىلع ينبم «لعاف ملكتملا ريمض
 ةحتفلا هبصن ةمالعو «بوصنم هب لوعفملا ةئيط نيبم لاح (اًدیدج) «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن
 .ةرهاظلا

 فاضملا نم لاح ا يتأت له ؟هنم لاحلا يفأت يذلا ام ؟احالطصاو ةغل لاح ا وه ام
 ءيجم غوسي يذلا ام ؟لاحلا بحاص يف طرتشي يذلا امو «لاحلا يف طرتشي يذلا ام ؟هيلإ
 ءاهلك لاخلا طورش اھنم دحاو لك ىلع قبطو «ةلثمأ ةثالثب لاحلل لثم ؟ةركنلا نم لاح ا

 .اهبرعأو



 0 ٭ےر

 ریما
 ۔ ےہ رسو سم رع و و ھ ممے عاد سرع رر ه2 ناموا رم :

 پس 9 2
 هام اس هل ےہ ےہ

E eاقفت)و ء(اق  

 3 یا

 تارا نمم
 ص 2

(0) 

 مے رر ېک وور

 چتر ہا e :(اًمَالُغ َنيِرْشع

 ئا انگ E E N EI تی یہ

 تص یا6 را ترس لرش ششم یض ووضألا یس لع :ىناتلاو رف

 '“ضعب نع مهضعب
 مهبنا امل رسفملا ءبوصنملا «حيرصلا «مسالا) :نع ةرابع ةاحنلا حالطصا يف زييمتلاو

 :(تشنلا وأ تاوذلا م

 .افرح الو ًالعف نوكي ال زییمتلا نأ ہانعم (مسالا) :انلوقف

 ءافرظ الو ةلج نوكي ال زييمتلا نإف ؛لوؤملا مسالا جارخإ (حيرصلا) :انلوقو
 لان فقام

 ؛نيعون ىلع زييمتلا نأ ىلإ ريشي (بسنلا وأ تاوذلا نم مهبنا امل رسفملا) :انلوقو

 .ةبسنلا زييق :یناٹلاو «تاذلا زييمت :لوألا

 ۱ لمج هلبق روكذم مس E ا ا رر

NESS EEيوي 465 رقع دك تن 56 لاف هلرق  + 

 ١17(. ١ص) ؟يدماح ا ةيشاح» نم هانعمب ها.ةلثمألاب هنع ءانغتسا «ةبسنلا | زييمت مورجآ نب اركذي م۶١٥

 ا مول ارم ۱ :ىلاعت لاق «هريغ نع ءيشلا لصف -(زييمتلا :يأ)- :ةغل وه) :(۱۳۳ص) يدماحلا لاق (؟)

 فال تنا اولصفنا :يأ *# تمل

 رشع ہا نک دقو O سوم ید ت ےہ تم یار) :كلوق نأ :يأ ۳

 نم اہاو ؛(رشع دحأ) ةقيقح لمجم يب (اّہک وک) :لاش ان وکی دقو: تركن دقو ء( الغ

 تقارکلا
 ينہم لصتم ریمض (ءايلا)و ؛ربح ا عفريو مسالا بصنی بصنو ديكوت فرح (نإ) .4:ةيآلا :فسوی ةروس )٤(

 عفر ریمضب هلاصتال نوکسلا ىلع يب ضام لعف (ىأر 0ک :(نإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 عفر للحم يف لعافلاو لصفلا ةلجو ؛لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاتلا)و ؛كرحتم

 لحم يف نيئزجلا حتف ىلع ینبم (رشع دحأ) ء(نإ) ربخ
 >ةیشاح” ينو «(ىأر)ل لوأ هب لوعفم بصن



 مے رک رے کھ 3 گرم ےک
 ار يرق :وحن تانوزوملا نم داما ھا" يدع اكان ديو ربحا هذي

 انادي في تاج اساس لأ ان اًبدرإ تی تب قا وف تداعلا 0ک
 6آ

 ةقباس ةلمج يف ةبسن ماہإ عفر ام) وهف -ةلمجلا زییمت اضيأ ىمسيو- ةبسنلا زييمت امأو

 .لّوحم ريغ :يناثلاو ءلّوحم :لوألا ؛نابرض وهو *' (هيلع

 :عاونأ ةثالث ىلع وهف لوحملا امأف

 اَن :هيف لصألا ء(اًمْحَش دير اَمَفت) :وحن كلذو ءلعافلا نع لوحملا :لوالا عونلا

 يناثلاو ءرشع دحأ لوألا نيلوعفم بصنتف :يأ «مانملا يف (تيأر ينإ) :هلوق) :(54 /؟) ؟لمجلا 9

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم تاذ زييمت (ابكوك) ها.(نيدجاس

 (نإ) مسا (ةدع) ؛ربخلا عفريو مسالا بصني بصنو ديكوت فرح (نإ) ."5:ةيآلا «ةبوتلا ةروس )١(

 رورجم هيلإ فاضم (روهشلا)و :فاضم (ةدع)و «هرخأ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ام بوصنم
 هبصن ةمالعو بوصنم هيف لوعفم ناكم فرظ (دنع) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب
 «فاضم (دنع)و «لاح فوذحمب قلعتم وأ ءردصم األ (ةدع)ب قلعتم وهو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا
 (نإ) رخ (انثا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (ةلالجلا ظفل)و
 نانئا) :اهلضأ نآل ةفوذحملا نونلا بانم بئان (رشع) «ىنثمللاب قحلم هنآل فلآلا هعفر ةمالعو اهب عوفرم
 فاضم (رشع)و «فاضم (انثا) :ليقو .(رشع انثا) تراصف < «فطعلا واوو ینٹم لا نون تفذحف (رشعو

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم تاذ زییمت (ارهش) «هيلإ

 ىلع ىنبم لصتم ريمض (ءاتلا)و ءكرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (ىرتشا) )۳(
 (اًنيز) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحيتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ًالطر) ءلعاف عفر لحم يف مضلا

 .اهرسكو اهحتفبو ءارلا ديدشتب (لطرلا)و ءهرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم تاذ زييمت
 ها.(لاكيو هب نزوي يذلا) )+7۱7( “برعلا ناسل” يف روظنم نبا لاق

 عاصب اًعاص نيرشعو اعبرأ مضي :لیق ٹی رپ تی وی یہ یو و بارع ۳(
 )١/ ٥٤٤-١ ٤ “برعلا ناسل” يف امك تک يلا

 وٹلا :ليقو ءاہب ثرحب يلا ةلآلا : :يه < ةلمهملا (لادلا) فيفختب :(نادفلا)و ءاهلبق يتلا بارعإك 0 )£(

 ےہ ےہ :تلق) :هظفل ام ؟سورعلا جات” يف يديبزلا دازو .(امهنيب ثرحلل نرقي ناروثلا وأ

 .روكذملا لاثملا يف هب دارملا وه اذهو ها. (ضرألا نم ءزجلا دیدشتلاب

 ماہبإ اهيف 6# سرلا قت لہ اذكو «ماهبإلا عفر (اًمحش) :تلق املف «ماهبإ هيف (ديز أقفت) :كلوق نأ :يأ ()
 .ماهبإلا عفر ام :لاق املف ؛ماہإ هيف کنی رکا ا :اذكو ماہالا عفر 4 خو :لاق املف

 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ديز) «بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (ًاقفت) (0)

 = عمو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ةبسن زییمت (امحش) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا



 سس ۲ -ةئتسلا ةفحتلا ىلع: ةيبهذلا للحلا ید ا کک
 تال یھت تشس ےمرتت مہ ےک یے م می دہ ل يونج دو يت تدعوا لت ات تہہ یس م مستحب تعب سج يصعب جس ٠ج ب > eme سس یی یی جبہ دع re رح ےس

 عفتراف «هماقم -ديز وهو- هيلإ فاضملا ميقأو -محش وهو- فاضملا فذحف (دیز ْمْحَش

 .زييمتلا ىلع بصتناف فوذحملا فاضملاب يتأ مث .هعافترا

 وک انوع َضْرأْل نرجو ل :ىلاعت هلوق وحن كلذو :لوعفلا نع لوحملا :يناثلا عونلا

 .قبس ام لثم هيف لعفف .(ضْرآلا َنوُيُع اَنْرَجَفَو) هلصأ

 ا وک کلام کنم رکا ات ة :ىلاعت هلوق وحن كلذو ءأدتبملا نع لّوحملا :ثلاثلا عونلاو

 وهو- هيلإ فاضملا هيقأو (لام) وهو فاضملا فذحف «(كلام نم رکا یلام) :هلصأو

 ريمض ملكتملا ءاي نآل ؛لصفناو هعافترا عفتراف «هماقم -ملكتملا ءاي وه يذلا ريمضلا

 امك راصف ءازییم لعجف فوذحملا فاضملاب ءيج مث «هب أدتبي ال وهو «تفرع امك لصتم

 یر

 "ام ازل )ر وف لرسقا یفاوآر

 ےک تگ A مے نام ھے

 .ققشت :ًاقفت ۔-

ع ينب ضام لعف (رجف) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو . NY :ةيالا «رمقلا ةزوس 1١
 نوكسلا ىل

 (ضرألا) «لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ان)و ءكرحتم عفر ربمضب هلاصتال

 هبصن ةمالعو بوصنم ةبسن دي ف مدرسا ىلع ةرهاشلا ناس ہو برق لوک

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 هزاوج ىلع روهمجلا نكلو «ةاحنلا ضعب هركنأ «مدقتملا لاثملاك هب لوعفملا نع لوحملا زييمتلا :هيبنت

 .(۴۸۲ /۲) «بكاوكلا»و ء(۳۹۷/۱) ؟حیرصتلا و ٠٠١(« /۲) ؟یھکافلا ىلع سی ةيشاح»” رظنا

 (رٹکا) ءأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ریمض (انأ) :اہارعإو ۳٣. :ةيآلا :فھکلا ةروس )٢

 yy ًادتبملا ربخ

 (الام) لیضفت لعفأ ےئل كاد ناقلعتم رورجملاو راج او ہر ا فرحب رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ةبسن زييمت

 ...يناثلا عونلا وهو ءالصأ ءيش نع) :هلوقب (لوحم ريغ وأ) :باطحلا لوق ىلع (۳۸۳/۲) لدهألا قلع

 هبش نم لاخلا اذه وحن لعجي مهضعبو «لوحم ريغ اذكه ءادتبا عضو بيكرتلا اذه لثم نآل

 لوح مث ءالثم ءا انإلا ءاملا آلم :تلق كنأكف ءالم عواطم ًالتما نأ لوحملاب لاثملا اذه هبش هجوو.. .لوحملا

 ها.(ًالعاف ؛ ناك نأ دعب اًزييمت ءاملا راصف دانسإلا

 هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (ءانإلا) :بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ینبم ضام لعف (ًالتما) اٴ

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالع اعو بوصنم زييمت (ءام) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا



 چ نر اج بط ساب تعم سرب: ايت ص هي همس ہری و وجوہ مسا ہم یا _ اهتلثمأو ہتابوصنلا ددع رم

 ےہ

 زوجي الف ؛ةركن نوکی نأ زييمتلا يف طرتشي :لوقأو

 هم كلا
 ٢

 لوق امأو «ةفرعم نوكي ن نأ

 ”وِرْمَع نع سيق اب سلا تْطو تذذّص اَتموُجُو َتْفَرَع نأ امل كار
 زييمتلا ءيجم هنم مزلي ىتح «ةفرعملا (لأ) هذه (لأ) تسيلو «زييمت (نسنقتلا) ةهلؤق تان

 نم انركذ امل قفاوم وهو «ةركن وهف ؛افيرعت هيلع تلخد ام ديفت ال ةدئاز يه لب «ةفرعم

 .طرشلا

 دعب :يأ «مالكلا مامت دعب الإ ءيجي ال لب «هلماع ىلع مدقتي نأ زييمتلا يف زوجي الو
 هر [دقيملاو ةلغاق لعفلا ءافيسا

 N منو تو کئ ےن ےہ

 < یہ اہ م
 ترس ایسی اج

 مہ یک

 :ةيتآلا لمجلا يف ءالیصفت زييمتلا عاونأ نيب ١-

 عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (یأر) :هبارعإو ءيركشيلا باهش نب دشر :هلئاق ٦
 ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاتلا)و ؛كرحتم
 (فرع) «ةدئاز (نأ) «(ىأر )ب ةقلعتم نيح ىنعمب ةیفرظ () ؛(ىأر)ل هب لوعفم بصن لح يف حتفلا
 لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاتلا)و «كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف
 فاضم (هوجو)و ءاهها ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (هوجو) «لعاف عفر

 لعفلا نم ةلمخلاو ءلعافو لعف (تددص) «فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ان)و
 «لعافو لعف (تبط) «فطع فرح (واولا) ؛(ا) باوج يف ةعقاو ابنآل بارعإلا نم اھ لحم ال لعافلاو
 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لعاف نع لوح ةبسن زييمت (سفنلا) ء(تددص) ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو
 ءادنلا ةلمججو .بصن لح يف مضلا ىلع ینبم ىدانم (سيق) ءادن فرح (اي) «هرخآ ىلع ةرهاظلا
 (نع)ب رورجم مسا (ورمع) ءرج فرح (نع) «بارعإلا نم اهل لحم ال هلومعمو لماعلا نيب ةيضارتعإ
 .(تبط)ب وأ (تددص)ب ناقلعتم رورجملاو راجلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 .رهشأ مهبهذمو «نييرصبلا دنع ةركن نوكي زييمتلا نأ عم ازييت تبرعأ ثيح (سفنلا) :دهاشلا

 “ليقع نبا حرش» رظناو .تيبلا اذه نولدتسيو كلذ نوزيجيف نويفوكلا امأو «ةدئاز (لأ) نإ :نولوقيو
 ۔(۱۸۳-۱۸۲/۱)



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ل

 لطف ET RE COON بابا رگ كرش

 هدا واه ولاهي بقا دل ا لاس ترک راق تگ راس رات ردع وعلا فيا

 .ًًربك ميهاربإ ًالتما .ًاليذ رهطأو ءاّسفن

 :اًبسانم اًزییمت ةيتآلا ةلثمألا نم ةيلاخلا ةنكمألا نم ناكم لك يف عض ٢-

 ...تاناويحلا لوطأ ةفارزلا (ه) .ةضفلا نم ...ىلغأ بهذلا ()

 ۔نفرالا وم وک نيفشلا (9) .صاصرلا نم ...ىوقأديدحلا (ب)

 (a ERE ...سانلا قدصأ ءاملعلا (ج)

 ...احدق تبرش (ح) .لاهجلا نم ...مركأ ملعلا بلاط (د)

 :ةديفم ةلمج يف اًزییمت ةيتآلا ءامسألا نم مسا لك لعجا -۳

 ا اب کیف ااو ار

 نوكي نأ طرشب ددع مساب قوبسم زييمت اهنم ةلج لك يف نوكي لج ثالث تاه ٤-

 .ةثلاثلا يف اضوفخو «ةيناثلا يف ابوصنمو «ةدحاو يف اعوفرم ددعلا مسا

 بارا ا ار

 :نيتيتآلا نيتلمجلا برعأ

 .اریِرَح اَعاَرذ نوُرْشُع يدع ءاسْفت دلاخ نم مرک ٌدّمح

 :باوحلا

 ربخ (مركأ) «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم ءأدتبم (دمحم) )١(

 قلعتم رورج راج (دلاخ نم) «ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءأدتبم اب عوفرم ءادتبملا

 .ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم أدتبملا نع لوح ةبسن زییمت (اًسفن) «(مركأ)ب

 ملكتملا ءايو ؛فاضم دنعو «مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ناكم فرظ (دنع) (۲)

 ءادتبالاب عوفرم ءرخؤم أدتبم (نورشع) «ضفخ لحم يف نوكسلا ىلع ینبم «هيلإ فاضم

 یھ رخل( ا ا ميو نيكل والا بھا یماھک نزولا هير قفار

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «عارذل زييمت (اریرح) ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «نيرشعل



 اهتلثمأو تابوصنلا ددلع

 :ةلئسأ

 وزع ام تالا یھ راج لا مسني یف رک لإ اف واو خل ریما وهام
 زييمت لبق عقي يذلا ام ؟ةبسنلا زييمت ىمسي اذامب ؟تاذلا زييمت ىمسي اذامب ؟ةبسنلا زييمت
 مسق مك ىلإ .اهنم ةدحاو لك برعأو ةيلدغ ةلغمأ لال تاذلا ریشل لٹم ؟تاذلا
 .ادتبلا نعو ءلوعفملا نعو «لعافلا نع لوحملا زييمتلل لثم ؟لوحملا ةبسنلا زییمت مسقني
 ۱ دعب الإ یے ال زييدتلا نأ عم ام ؟ریشلا طورش يع ام لوحلا رغ ةبسلا ريم لثم
 ظ ظ ؟مالکلا ماق

0 

 ءانتتسالا
 :ىَوْسَو «ىوسو ْيَغَو الإ :يهو «'ةيناَمَت ءانئتسالا ُفوُرْحَو (ءاقتسالا با :لاق ماع م 2 55 )رگ وو م

 E ا کک ا یک
 نع ةرابع ةاحنلا حالطصا يب وهو «جارخإلا قلطم ةغللا يف هانعم ءانثتسالا :لوقأو

 لبق اميف ًالخاد ناكل جارخإلا كلذ الول ءيشل ءاهتاوخأ ىدحإ وأ (الإ)ب جارخإلا)
 دحأ (َرماَع ًالإ) :كلوقب تجرخأ دقف «"(اًرماع لإ ُديمالّنلا حَجَ) :كلوق هلاثمو (ةادآلا
 .نيحجانلا ذيمالتلا ةلمج يف الخاد رماع ناكل جارخولا كلذ الولو ءرماع وهو «ذيمالتلا

 فذ لاو «تاودأ نامث فلؤملا اهنم ركذ دقو «ةريثك ءانثتسالا تاودأ نأ ملعاو
 :عاونأ ةثالث ىلع اهنم

 .(الإ) وهو هاّمئاد افرح نوكي ام :لوآلا عونلا

 «نيسلا رسكو رصقلاب (ىوس) يهو «ةعبرأ وهو ءامئاد امسا نوكي ام :يناثلا عونلاو
 .(ريغ)و «نيسلا حتفو دم اب (ءاوس)و «نيسلا مضو رصقلاب (ىوس)و

 م مر

. 
 اهنأل امریغ ىلع (الإ)ل ابيلغت اًقورخ تیمتو) :(١۱۳ص) ؟هتيشاح# يف -هّللا ہحر۔ يوارفكلا لاق

)١( 

 .ها.(بابلا اذه لمع يف لصألا ۱

 ءانتسا فرح (الإ) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف (ذيمالتلا) «ضام لعف (حجن) )٢(
 ۱ .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىننتسم (ارماع)



 ےہ ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا

 «تاودأ ةثالث يهو رت ةرات ًالعف نوکیو رات اک ےس نوکیا ام :ثلاثلا عونلاو

 .(اشح )و (ادع)و (الخ) يهو

iبهم  

 كا | مْوقلا ا :وحن ءابجوم اما هالكلا ناک اذإ بصي الإب ىَئْتَتْسُمْلاَف :لاق
5 
 3 aor 6ے اگ 2ل ,( نب سا اسس. 1

 ا تصنااد لَدَبْلا هيف ٌراَج اما ريم داب اک ن نإو «(ارمع الإ سانلا جرخ)و

2 
 A واک قو تک ںی

 بسح ىَلَع ناك اصقات مالكلا ناک نإو هاد الِإو كر ۶ موقلا ھا امر : وج ءانثتسالا

 .(دیزب الإ ت تور امڑو EE لإ e امزو ؛(كیز و اڑ : وحل 0

 بوجو :ىلوألا ةلاحلا ؛لاوحأ ةثالث (ًالإ) دعب عقاولا , مسالل نأ ملعا :ل

 زاوج عم هنم لدب هنأ ىلع (الإ) لبق امل هعابتا زاوج :ةيناثلا ةلاحلا ا

 روكذملا لماعلا هيضتقي ام بسح ىلع هئارجإ بوجو :ةثلاثلا ةلاح ا ءانثتسالا ىلع هبصن

 .(الإ) لبق

 اًمات نوكي نأ امإو ءاّبجوم اًمات نوكي نأ امإ (الإ) . لبق يذلا مالكلا نأ كلذ نايبو

 .ايفنم الإ ذئنيح نوكي الو اًصقان نوكي نأ امإو كاّيفنم

 الأ :اّصقان هنوك ىنعمو «هنم ىنثتسملا هيف ركذي نأ :اًّمأت قباسلا مالكلا نوک ینعمو

 .يهنلا :يفنلا هبشو «ههبش وأ يفن هقبسي الأ :اًبجوم هنوك ینعمو «هنم ىنثتسملا هيف ركذي

 .ءايشآلا هذه دحأ هقبسي نأ :اًيفنم هنوك ىنعمو 'ءاھفتسالاو

 ىلع (الإ) دعب عقاولا مسالا بصن بجو اًبجوم مات ق قباسلا مالکلا ناك نإف

 ٹا ا ام وعلا فمر عج الإ ُموَقلا َماَق) :كلوق وحن «ءانغتسالا

 «لوألا يف (موقلا) وهو ؛ەنم ىنثتسملا ركذل مات مالك نم ناينثتسم (اًرمع)و (اًديز)ف

 ءامهبصن بجوف ؛ههبش وأ يفن مدقت مدعل بجوم كلذ عم مالكلاو «يناثلا يف (ساّنلا)و

 ھا.(يفنلا ىنعم يف يذلا هنآل يراكنإلا :يأ) :(۳۹۳ص) بكاوكلا يف لدهألا لاق )١(

 .لبق ةمدقتملا :(ارماع الإ ذیمالتلا حجن) بارعإك نیتلمح لا نيتاه بارعإ (0)



 .ىلوآلا ةلاحلا يه هذهو

 ىلع بصنلا وأ ةيلدبلا ىلع عابتإلا هيف زاج اًيفنم امات قباسلا مالکلا ناک نإو
 ركذبل مات مالك نم یس :(ديز)دف © یر الإ ُموَقلا ماف اَم) :كلوق وحن «ءانثتسالا
 ؛عابتإلا هيف زوجيف ؛ةيفانلا (ام) مدقتل يفنم كلذ عم مالكلاو «موقلا وهو «هنم ىنثتسملا

 ىلع هيف زوجيو «عوفرم عوفرملا لدبو ءعوفرم هنم ینثٹسملا نآل ؛عفرلاب (دیز الإ) لوقتف
 ةيناثلا ةلاح ا يه هذهو در لإ) نل رطف ؟ءادكسالا نلف بصتلا ةلق

 لبق ام بسح ىلع ىنثتسملا ناك هًّيفنم الإ نوكي الو ءاصقان قباسلا ماعلا ناك نإو

 اَم) :وحن ءاهيلع هتعفر ةيلعافلا ىلع عفرلا يضتقي لماعلا ناك نإف ۽ 'لماوعلا نم «الإ)

 ام رغ اع ہت ل وا يع يضنلا يضتقي لماعلا ناك نإو « يلع الإ َرَضَح
 «هب هتررج رح ا فورح نم فرحب رح ا يضتقي لماعلا ناک نِإو « '(اًبلَع الإ تبار

 .ةثلاثلا ةلاح ا ىه هذهو هً تالا تر صاف رك

 اهتاوخأو ریغب ینشتسل ا
e Sr, 72ور  

 .ٌريغ ال ٌروُرْجَم ِرْیغَو ءاوسو :؛یوسو ؛یوسب یتثسلاو لاق

 لدبو موقلا نم لدب عفرلاب (ديز) ءءانثتسا فرح (الإ) ءلعاف (موقلا) «ضام لعف (ماق) «ةيفان (ام) ۶
 نم هل دبالو «لك نم ضعب لدب انه لدبلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا تے ل

 قسم: تصللاو+(۱۷۷ یر "يوارفكلا ةيشاح” نم یھتنا .(مهنم :يأ) ءردقم انه دئاعلاو «دئاع

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 «يوارفكلا ةيشاح” رظناو .اهدعب امل غرفت (الإ) لبق ام نأ :اًعرفم هنوك ىنعمو ءاغرفم ذثنیح ىمسيو ٦
 .(۱۳۸ص)

 ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف (يلع) «هل لمع ال غرفم ءاثتسا فرح (الإ) ءضام لعف (رضح) «ةيفان (ام) ا ۳
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اًيلع) هل لمع ال ءانكسا فرح (الإ) ءلعافو لعف (تيأر) «ةيفان (ام) اگل
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن

 لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (ديزب) ؛ەل لمع ال ءانثتسا فرح (الإ) ءلعافو لعف (تررم) «ةيفان (ام) (2)
 .(رم)



 ةادآلا ةفاضإب هرج بجي ةعبرألا تاودألا هذه نم ةادأ دعب عقاولا مسالا :لوقأو

 ؛قبس يذلا ليصفتلا ىلع الإ) دعب عقاولا مسالا مكح ذخأت ااف اهسفن ةادألا امأ ءهيلإ

 N GN EOE EES مالکلا ناک ناف

 انجل E N اس رات عت كاف مالکلا ناک نإو

 یف ارا ی قلاع اھا تعا مالكلا نار: ع یف وا
 . (رایخآلا ريَغِب لصث ال)

 هتاوخأو ادعب ینثتسلا
 سة ا مس سمس يعم و ع 6 ۔ہ رر ےہ ا و 09.0 یک م و

EF 9 0ےک ره یر یا  ei8 ۰ 7. ا 7 ۹ €  

 001 كح 8م ا ماقر : وح :ہرجو ةيصن روج :اشاحو ءادعو اال ینٹتسناو :لاق
- - 

 3 ےب 5 2 ۱

 شو سس و دی ےہ ٦ 7 تر یک ا ا یوم یو اچ و
e ê ۳ 89 4 | ےب اھ 0 5 20 ےگ 6 0 3  

 (ر تد ا جج ای رهط و رمغس أ هيكل £ ؛(دیرو

 زوجیو «هبصنت نأ كل زوجي ةثالثلا تاودآلا هذه نم ةادأ دعب عقاولا مسالا :لوقأو

 ةرات اًفورح لمعتستو «ةرات ًالاعفأ لمعتست تاودألا هذه نأ كلذ يف رسلاو ہہرجت نأ كل

 لعافلاو «هب لوعفم هنأ ىلع اهدعب ام تبصن ًالاعفأ َنُهَتْرَدَق نإف ءقبس ام ىلع ؛ىرخأ

 ةمالعو -روهشملا ىلع- ءانكتسالا ىلع بوصنم ءانثتسا مسا (ريغ) «لعاف (موقلا) ءضام لعف (ماق) )١(

 . هرج ةمالعو فاضملاب روررجم هيلإ فاضم (ديز)و «فاضم (ريغ)و ءهرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا

 | ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم ہدرجتل عوفرم عراضم لعف (روزي) «ةيفان (ام) (0)

 لعاف (دحأ) هب لوعفم بصن لحم ف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ربمض (ءایلا)و «ةياقولل (نونلا)و ءارلا

 هلثم عوفرم عوفرملا لدبو (دحأ) نم لدب (ريغ) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم

 فاضلاب رورجم هيلإ فاضم (رايخألا)و ءفاضم (ريغ)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 ءانٹٹسا مسا بصنلاب (ریض) «عيونتلا ديفي فطع فرح (وأ) ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 «فاضم (ريغ)و ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو -روهشملا يلع ا لا ناهس

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (رايخألا)و

 ؛ہرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو «ةيهانلا (ال)ب موزجم عراضم لعف (لصتت) «ةمزاج ةيهان (ال)

 هرج ةمالعو ءابلاب رورجم مسا (ريغ) ءرج فرح (ءابلا) ء(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو

 (رايخآلا)و .ءفاضم (ريغ)و (لصت) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجح هيلإ فاضم

 ۳ يک



 "هب رورجم هنأ ىلع اهدعب ام تضفخ اًفورح َنُهَتْرَدَف نإو ءاًبوجو رتتسم ريمض

 ةدحاو ىلع تمدقت نإف ؛ةيردصملا (ام) نهيلع مدقتت م اذإ اميف ددرتلا اذه لحمو

 ىلع الإ لخدت ال ةيردصملا (ام) نأ كلذ ببسو ؛اهدعب ام بصن بجو «هذه (ام) نهنم
 بصن هيف زوجي « (َديَر الخ ٌموقلا 2 أ ییہ نإ ةذللا لاحفأ نيف لاعفألا

 000 ور

 ہللاو ء(دیز) بصن الإ هيف زوجي ال ء (اًديَز الَح ام ٌموَقلا ماق) :وحنو .هضفخو (ديز)
 .ملعأ وو ىلعأ ىلاعتو هناحبس

 ےس

 تاودأ مسقنت مسق مك ىلإ ؟ءانثتسالا تاودأ ىه ام ؟احالطصاو ةغل ءانثتسالا وه ام

 ىتم ؟الإ دعب عقاولا مسالا بصن بجي یتم ؟الإ دعب عقاولا مسالل ةلاح مك ؟ءانثتسال |

 ىنعم ام ؟اًمات مالكلا نوک ینعم ام ؟اهلبق ام هعابتإو الإ دعب عقاولا مسالا بصن زوجي

 "ىينغملا» يف -هللا همحر- ماشه نبا لاق :باوجلا كيلإف ؟رورجملاو راجلا قلعتي مبف :تلق نإف 00
 ةدعاق ىلع ههبش وأ لعف نم اهلبق امب قلعتت :ليقو «مالكلا مات نع بصن اهعضوم ليق.. .) :(۱۳۳ /۱)

 لب اهيلإ اهانعم لصوت ال :يأ ءامسألا ىلإ لاعفألا یدعت ال اهنأل لوألا -يدنع- باوصلاو رجلا فرحأ
 ها.(ةقلعتم ريغ يهو (الإ) ةلزنمب اهنألو «ةدئازلا فورحلا ةيدعتلا مدع يف تهبشأف اهنع اهانعم ليزت
 .(۱۳۹ص) ؟يوارفكلا ةيشاح»و ءاضيأ “ينغملا” نم (8 57 /۲) رظناو .هظفلب

 ةرسكلا هرج ةمالعو (الخ)ب رورجم مسا (ديز) ہرج فرح (الخ) «لعاف (موقلا) «ضام لعف (ماق) ۳
 هنأ ىلع (ديز) بصنیف ًالعف اهانردق اذإ امأو ہرج فرح (الخ) انردق اذإ اذه «هرخآ ىلع ةرهاظلا
 .(وه) هريدقت ابوجو رتتسم ريمض هلعافو ء(الخ) لعفلل هب لوعفم

 هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف (الخ) ءةیردصم (ام) ءلعاف (موقلا) ءضام لعف (ماق) . 

 كبسنملا ردصملا عضومو .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (اديز) «(وه)
 مساب ليوأتلا ىلع ةيلاحلا ىلع امإو :فاضم فذح ىلع ةينامزلا ةيفرظلا ىلع امإ «فالخ الب بصن
 مهتزواجم تقو اوماق ءاديز الخ ام موقلا ماق كلوت قسم ھی و بج

 -۳٣۵(. 19515 /۱) "حيرصتلا عم "حضوأألا» رظنا .يناثلا ىلع « اًديز نيزواجم وأ :لوآلا ىلع ءاَديز

 دق هنأ ينج نباو يسرافلاو يئاسكلاو يعبرلاو يمرجلا معزو) )۱۳٣/١(: "ینغلا يف ماشہ نبا لاق 0
 رورجملاو راج ا لبق دازت ال (ام) نآل «دسافف :سايقلاب كلذ اولاق نإف .ةدئاز (ام) ريدقت ىلع رجلا زوجي

 ساقی ال ثيحب:ذوذشلا نم وهف :عامسلاب هولاق نإو ء4 تمعن امي چ يق اس و :وحن دعب لب
 ٣١٤(. /۲) ؟بكاوكلا» رظناو ها.(هيلع



 ےہ ۰آ ةّينسلا ةفح ةفحتلا ا ىلع ةيبهذلا للحلا ع 0 ےس

 کس جسد ١ دوس دعب دارا E سکور

 ؟الخ دعب عقاولا مسالا

 :٠ 0 ٤ وو 7ث 5-5
 7 ٦ 27 2. 5 ص یخ

 وی حلا ےس پیاسا ےن ےس وی 2 ےس را یک کک ا ملعا یار باب لاق

 ہم 2ھ ۰. مچ ئے رس

 ادلا يف لجر ال :وحن (ال) رركتت

 الع وأ اًظفل مسالا بصنتف (نإ) لمع لمعت سنجلل ةیفانلا (ال) نأ ملعا :لوقأو
 .ربخلا عفرتو

 7 م ے Î كنا“ ا ا ( م ل
 :ہط ٤ كك ةعب ای د, بوجو لمعلا اده لمعت 2 ےھ ٥
 ۶: 0 ےب . أ 1 بک طب

 . ةركن اهمسا نوكي نأ :لوالا

 .ربخلاب ولو اھنم لوصفم ريغ :يأ ءاہب ًالصتم اھم ا نوكي نأ :یناثلاو

 .” اضيأ ةركن اهربخ نوكي نأ :ثلاثلاو

 .(ال) رركتت الآ :عبارلاو

 «ةركن ىلإ فاضملا يناثلاو ہدرفملا لوألا ؛عاونأ ةثالث ىلع (ال) مسا ن أ ملعا مث

 .فاضملاب هيبشلا ثلاثلاو

 . (فاضملاب اهيبش الو افاضم سيل ام) :وهف ىدانملا باب يفو بابلا اذه يف درفملا امأ

 .ملاسلا ثنؤملا عمجو ءملاسلا ركذملا عمجو ءريسكتلا عجو «ىبثملا هيف لخديف

 ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم (ال) مسا (بلاط) :لوقتف 0 ال) :لٹش اظفل اما (6)

 حتفلا ىلع ینبم (ال) مسا (لاجر) :لوقتف ««نورضاح لاجر ال) :لثمف الحم امأو «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 همر حراشلا مالك, يف اًبيرق اذه نايب يتأيسو ءّالحم يناثلاو ءاّظفل بوصنم لوألا لاث اف ءبصن لحم يف

 .هللا

 ىلع يفنلا قايس يف هعوقوب لدت نأ لجألف مسالا ريكنت امأ) :(۲۸۳ )١/ -هّللا هحر- لدهألا لاق ()

 ها.(مومعلا

 ها.(ةركنلا نع ةفرعملاب ربخي ال نأ لجألف ربخا ريكنت امأو) :(۲۸۳ )١/ لدهألا لاق ٦



 ےل اھتلٹماو تابوصلاددع رح
 ال) :وحن ءحتفلا ىلع ینب ةحتفلاب هبصن ناک اذإف «هب بصنی ام ىلع ىنبي هنأ : کو

 ءایلا ىلع ینب -ملاسلا ركذملا عمجو ینثلا كلذو- ءايلاب هبصن ناك نإو « (رادلا يف لُجَر

 ثنؤملا عج كلذو- ةحتفلا نع ةباين ةرسكلاب هبصن ناک نإو ادا يف نيلجَر ال) :وحن

 ." (موُيلا تاّحلاّص ال) :وحن «ةرسكلا ىلع ينب -م اسلا

 ملع بلاط ال):و < ا ةحتفلاب بصنيف فاضملا امأو

 "رش
 يف فاضلا لشمف -(هانعم مامت نم ءيش هب لصتا ام) وهو- ”فاضملاب هيبشلا امأو

 : سالا نیب لاس اميقَتْسَم ال) :وحن قةحتفلاب بصني :يأ :مکح ا

 رهاظلا حتفلا ىلع ینبم (ال) مسا (لجر) «ربخلا عفرتو مسالا بصنت (نإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان (ال) (1)

 وأ نئاك) :هريدقت (ال) رخ فوذحمب ناقلعتم رورجمو راج (رادلا يف) «بصن لح يف (ماللا) ىلع

 اس
 رورجر راج رادان تبع لع يف ملال دالا ىلع یس ال سا ناجا «سنجلل ةيفان (ال) (0)

 .(رقتسم وأ نئاك) :ہریدقت (ال) رخ فوذحمب ناقلعتم

 سنج ا نع ريخلل ةيفانلا :يأ (سنجلل ةيفانلا :هلوق)] :(١١٤۱ص) ۔ہللا ہهمجر۔ يدماحلا لاق :ةدئاف

 تناك ء(لاجر ال) :وحن اًعمج وأ ء(نیلجر ال) :وحن ىنثم ناک ناف ءادرفم اھم ا ناك اذإ اصن اهدعب عقاولا
 تی یہ [هلوطم يف دعسلا هحضوأ امك ET «سنجلا يفنل ةلمتحم

 أ- سنح ا يفنل ةدحولا يفنل ىتلاف الإو ءةدحولا نع اقلطم : :يأ (سنجلا يفنل وأ) :هلوق) :(5/5)
 وج وم ہہ :لوقت نأ كلو .ضعبلا هدافأ ام ىلع ةدحولاب دیقم ا درفلا نمض يف نکل
 1 ها.(ربدتف
 «(ال) مسا بصن لحم يف ملاس ثنؤم عج هنأل رسكلا ىلع ينبم مسا (تاحلاص) ءسنجلل ةيفان (ال) ٣

 ةلج هبش وهو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ (مويلا)
 .(ال) ربخ فوذحمب قلعتم

 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضم هنآل بوصنم (ال) مسا (بلاط) ءسنجلل ةيفان (ال) ا
 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (ملع)و «فاضم (بلاط)و

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم (ال) ربخ (توقم)

 ام) :هلوق ىنعم كيلإو .(177ص) “يهكافلا ةيشاح» رظنا .هدعب امل راقتفالا يف فاضملا ههبشل كلذب يمس (
 :(زريضاح اليخ اعلاط ال) لاثم ىلع ملكتي وهو )۲۸٢/۱( لدهآلا لاق .(هانعم مامت نم ءيش هب لصتا
 متي ال ثيحب (اًعلاط)ب قلعت ًالبج ناف روكذملا لاث اک كلذو ءفاضملاب هبشملا ىنعم هب متی ءيش : :يأ)
 ها.(هنودب ہانعم۔متی ال ثيحب «هيلإ فاضملاب قلعتي فاضملا نأ امك «هنودب اعلاط ینعم

 = ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضملاب هيبش هنأل بوصنم اھم ا (اًميقتسم) سنجلل ةیفان (ال) 7

 اممم

 نمت
35 

 ع



 ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا
 ھا ںی

 لَو َلْجَر رادلا يف ال وخت ؛ (أل) ٌراَركت ِبَجَوَو عفا بجو اَهْرشاَبت مل نإ :لاق

 الو ٍراَدلا يف : لجو )تلف تف ناف اڑا دلو اهأتضإ راج نر نوف ارنا

 ظ .«ةأرما ًالَو رادلا يف َلُجَر آل) :تلُق تش ْنِإَو (ةأرما

 E وھ چوم وچ

 .ةقباسلا ةعبرألا طورشلا نم طرش لتخا اذإ لاح ا نايب

 دمحم ال) :وحن ءاهراركتو (ال) ءاغلإ بجو ةفرعم (ال) دعب عقو اذإ :هن هنأ كلذ ناز

 ءاهراركتو اهؤاغلإ كلذك بجو ءام لصاف اهمساو (ال) نيب لصف اذإو '” كم

 قلعتم :(اهيف)و «رخؤم أدتبم :(لوغ)ف ” # توفي اهن مہ الو وع اف الم :وحن

 (ميقتسم)ل لعاف (لاح)و «لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف مسا (ميقتسم)و «هرخآ ےہ

 ىلع ینہم لصتم ریمض (ءاها)و «فاضم (لاح)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هب عوفرم

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناکم فرظ (نيب) :فاضلملاب رج لحم يف مضلا

 ؛هرخآ ىلع رهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (سانلا)و ءفاضم (نيب)و ؛هرخآ

 .(ال) رخ فوذحمب قلعتم ةلمح ا هبشو

 يفن نم اہتاف امل اًربجف ةفرعملا يف امأ روھمح ا دنع :يأ «(اهراركت بجوو) :هلوق) :(5 /7) نابصلا لاق(١)

 يف يفنلل راركت سنجلا يفن نآل سنجلا يفنل اوك ىلع ريركتلاب اًهيبنتف لاصفنالا يف امأو «سنجلا

 زاجأو :تارکنلا يف سنجلا يفنل اهنوك نع اهجرخ ال اهءاغلإ نأ ملعی هنمو «ينيمامدلا هدافأ .ةقيقحلا

 ها. (نيعضوملا يف راركتلا مدع ناسيك نباو دربملا

 هرخآ ىلع رهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (دمح) ءاهلمع لطب سنجلل ةيفان (ال)(۲)

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءايلا)و «ةياقولل (نونلا)و «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (راز)

 يف هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو «هب لوعفم بصن

 ىلع فوطعملاو (دمحم) ىلع فوطعم (ركب) «ةيفان (ال) «فطع فرح (واولا) ءأدتبملا ربخ عفر لحم

 نم بلطت انه ركذ ام ريغ تابارعإ هل (ركب)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا

 تال رطاا

 ريمض (اه)و ءرج فرح (يف) ءاهلمع لطب سنجلل ةيفان (ال) :اہارعإو ٦۷. :ةيآلا تافاصلا ! ةروس(٣)

 (لوغ) «مدقم ربخ فوذحمب ناقلعتم رورجم او راج او ہر ا فرح رج لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم

 تک رے رر ا و ام ھر وم وا

 (نع) ء عمحسا ةمالع (ميملا)و ءأدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم إصقنم ريمض (ءاهلا) (مه) ءاهلمع لطب

 ناقلعتم رورجملاو راجلاو رجلا فرح رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (اه)و ؛رج فرح

 "ا تھ و نطل (نوفزتي)و ء(نوفزتی) هدعب لعفلاب

ريغم وهو ةسمخلا ةلثمألا نم هنآل نونلا
 تم * عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم بم لصتم ريمض (واول !اڑو «ةغيصل ةغصلا 



 سہ, ۱ ۱ اهتلثمأو :,تابوصنلا ددع ےس

 .ةلمهم ةیفان (ال)و «مدقم رخ فوذحمب

 زوجيو «طورشلا ةيقب تفوتسا اذإ اهامعإ زوجي لب ءاهامعإ بجي مل (ال) ترركت اذإو

 «(ةأرما)و (لجر) حتفب 4” (ةأَرْنا الو راّدلا يف لْجَر ال) :لامعإلا ىلع لوقتف ؛اهلامهإ

 .(ةأرما)و (لجر) عفرب «” (ةأرما الو ِراّدلا يف َلُجَر ال) :لامهإلا ىلع لوقتو

 :ةلكشأ

 ىلإ ؟سنجلل ةيفانلا (ال) لمع بوجو طورش ام ؟سنجلل ةیفانلا (ال) هلمعت يذلا ام
 ام ؟ىدانملاو (ال) باب يف درفملا وه ام ؟درفملا (ا) مسا مكح ام ؟ال مسا مسقني مسق مك

 مكحلا ام ؟ةيفانلا (ال) ترركت اذإ مكحلا ام ؟هب اًهيبش وأ افاضم ناك اذإ (ال) مسا مكح

 ؟لصاف اهمساو (ال) نيب لصف اذإ مكحلا ام ؟ةفرعم ةيفانلا (ال) دعب عقو اذإ

 1۶ع تملا تا
 یاس یا

 یدانٰلا
 ةركتلاو ةَدوُصَقْلا ةركنلاو مَلَعلا ُدَرُْمْلا :عاَونأ ىدا (ئی5ا0 تا لا

 .فاضلاب ةيبشلاو «فاضملاو ةدوصقملا نيغ
 :وه ةاحنلا حالطصا و لم هلابقإ بولطملا ل ةغللا يف ىدانملا:لوقأو

 اھت تم ھا ھو سبل ل ل
 ناقلعتم رورجمو راج (رادلا يف) :بصن لح يف حتفلا ىلع ینبم (ال) مسا (لجر) «سنجلل ةیفان (ال)0)

 لحم يف حتفلا ىلع ینہم (ال) مسا (ةأرما) ءسنجلل ةيفان (ال) «فطع فرح (واولا) ء(ال) ربخ فوذحمب
 هوجو (ةأرما) بارعإ یفو «(رادلا يف ةأرما الو) :ريدقتلاو «هلبق ام هيلع لد فوذح اهربخو «بصن

 ۱ .تالوطملا نم بلطت ىرخأ
 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (لجر) ءاهلمع لطب سنجلل ةيفان (ال)(۲)

 ءاهلمع لطب سنجلل ةيفان (ال) «فطع فرح (واولا) ءربخ فوذجمب ناقلعتم رورجتو راج (رادلا یئ)

 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو (لجر) ىلع ةفوطعم (ةأرما)
 ۱ .اناظم نم بلطت ىرخأ هوجو اهيفو

 ةيشاح»و ء((۷۲ /۲) "يهكافلا ىلع سی ةیشاح7 رظنا «(هللا اي) :وحن هيلع دری الف هتباجإ لوئسملا :يا()
 .(۷۸۔۷۷ ص) «ىعاجتسلا



 ٠ (لبقأ دْیرآ) :وح ةزمهلا :يه (اي) تاوخأو «(اهتاوخآ ىدحإ وأ (اي)ب هلابقإ بولطملا)
 :وحن (ایآ)و ء (ْمّهَقَت ٌميِهاَرِبِإ يأ) :وحن (يأ)و

 9 کے هس ساو سا یی م FF يك < طظ 1 سي 0

 فیرط نبا ىَلَع غّرجت مل كاك اقروُم كل ام روباخلا َرَجَش ایآ

 + لا ا ةماعلا

 2ھ ER اب وس لو ام
 م زس خیز ایک ےک ا اے ےس ایفا ےک

 ےچ یس ا

 ا ا تار ترشا قير )باب ف ےک دو «ملعلا درفملا )١(

 .(تاّمطافای)و (نوُدّمحم اَی)و (ناتمطاف اّی)و (ناَدّمحم ايو (ٌةَمطاَفاي)و

 هيلع اهظفل قالطإ حصي امم نيعم دحاو اهب دصقی ىتلا :يهو ؛ةدوصقملا ةركنلا (۲)

 «نوكسلا ىلع ینبم رمأ لعف (لبقا) «بصن لح يف مضلا ىلع ینبم ىدانم (دیز) «ءادن فرح (ةزمهلا) ار

 .(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو

 .لبق همدقتملا (لبقأ دیز) بارعإك (مهفت ميهاربإ) بارعإو « ءادن فرح (يأ) ()

 (ايأ) :هبارعإو ؟ءالبنلا مالعأ ریس” يف امك اهمسا يف فلتخم ءفيرط نب ديلولا تخأ تيبلا اذه لئاق ا
 (رجش)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضم هنآأل بوصنم ىدانم (رجش) ادت فرح

 مسا (ام) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (روباخلا)و ءفاضم

 ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و ءرج فرح (ماللا) ءادتبم عفر لحم یف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا

 تانكلا نيف لاح ار يف فورست ناقلعتم رورجملاو راج او ءرجلا فرحب رج لحم يف حتفلا

 «(نإ) تاوخأ نم بصنو هيبشت فرح (نأك) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 _ (عزجت) «بلقو مزجو يفن فرح (4) «(ناک) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)

 هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو (م)ب موزجم عراضم لعف

 رورج مسا (نبا) هرج فرح (ىلع) (ناک) ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «(تنأ)

 (نبا)و «(عزجت) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ىلع)ب

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (فيرط)و ءفاضم

 .ءادنلا فورح نم افرح تلمعتسا ثيح (ايأ) :يف هب ليثمتلا

 ايف) :ظفلب هليوط تايبأ نمض يبهذلل (۲۳۲ /۸) ؟ءالبنلا مالعأ ريس” يف دوجوم تيبلا اذه :هيبنت

 يذلا ظفللاب يور نوكي نأ الإ «حراشلا هركذ يذلا دهاشلا هيف سيلف اذه ىلعو (...روباخلا رجش

 .كلذب سأب الف ؛ہرکذ

لع ينبم رم لعف (لاعت) ءبصن لح یف مضلا ىلع ینبم ىدانم (دمح) ءادن فرح (ایھ) 0
 فرح فذح ى

 .(تنآ) ہریدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ‹«فلألا وهو ةلعلا



Eيرعب و ديرت اظ اور رض هيا سا وسم  

 :ظعاولا لوق وحن «نيعم ريغ دحاو اهب دصقي يتلا :يهو ؛ةدوصقملا ريغ ةركنلا (۳)

 .(لفاغ) ظفل هيلع قلطي نم لك ديري لب ءائيعم اًدحاو ديري ال هنإف ۵ (ةّبتت ًالفاَغ اي)

 )٤( (دهّتِجا مّلعلا بلاط اي) :وحن .فاضملا ”'

 لصتملا اذه ناكأ ءاوس «هانعم مات نم ءيش هب لصتا ام :وهو “ فاضملاب هيبشلا )٥(

 ما +” (ُةَّسْرَد اًظَفاَح اَي) :وحن «هب اًبوصنم ناك مآ © (ُهَلْعف اًديمَح اَي) :وحن «هب اًعوفرم هب

 ركل ال ورك وادب حرف 20
 خالط di ےک

 ىدانملا مكح
 0. © As) و 0 7 سرع ع و 5 2 تويم ع ا رگ رس î ا 2 ےب ےہ

 ےک 7 ياك 2 ا ي

 .بصن لحم يف مضلا ىلع ینبم یدانم (ملاظ) ءادن فرح (اي)؛)

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةدوصقم ريغ ةركن هنأل بوصنم ىدانم (ًالفاغ) ءءادن فرح (ای)(۷)
 .(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض هلعافو «نوکسلا ىلع ىنبم رمأ لعف (هبنت) «هرخآ

 «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضم هنأل بوصنم ىدانم (بلاط) «ءادن فرح (ای)(۳)

 رخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (ملعلا)و «فاضم (بلاط)و

 .لبق ةمدقتملا (هبنت) بارعإك اہارعإ (دھتجا)

 .(نإ لمع (ال) لامعإ طورش) يف هيلع قيلعتلا مدقت )٤(

 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضلاب هيبش هنأل بوصنم ىدانم (اًديمح) ءادن فرح (اي) )٥(

 (ديح)ل لعاف (لعف) «لوعفملا بصنتو لعافلا عفرت لعفلا لمع لمعت لعافلا مساب ةهبشم ةفص (ديمح)و
 .فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاهلا)و ؛ماللا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضملاب هيبش هنأل بوصنم ىدانم (اًظفاح) ءادن فرح (اي) )٦(

 «(وه) هريدقت رتتسم ريمض هلعافو «لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف مسا (ظفاح)و

 ريمض (ءاها)و «فاضم (سرد)و «نيسلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (سرد)

 .فاضملاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 رخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضملاب هيبش هنأل بوصنم ىدانم (اًبع) ءادن فرح (اي) (۷)

 .لعاف مسا هنآل (اًبحم)ب ناقلعتم رورجمو راج (ريخلل)

 = لمشيل «ىلوأ ناكل هب ناعفري ام ىلع :لاق ول) :(57١ص) “يوارفکلا ىلع هتيشاح» يف يدماحلا لاق (۸)



 ناک نإف ؛هب عفري ام ىلع يبي هنإف ةدوصقم ةركن وأ اًدرفم یدانم ا ناک اذإ :لوقأو

 «(لْجَر الو «(ٌةَمطاَف اي)و "دمع ا :وحن ؛ةمضلا ىلع يبي هنإف ةمضلاب عفر

 ىلع ینہی هنإف -ىثملا كلذو- ةمضلا نع ةباين فلآلاب عفري ناك نإو .(تامطافاي)و

 كلذو- ةمضلا نع ةباين واولاب عفري ناك نإو «(ناتمطافاي)و ««ناَدّمحم) اي :وحن «فلألا

 ا نودي ایر :وحن واولا ىلع ینبی هنإف -ملاسلا ركذملا عج

 بر ةن و هالا اهوا انام أ رفتم نع ةر يدانلا ئا

 اَت ىَلَع ليفأ ًالوُسَك اي)و عت ًالماج اي) وحن این اتا راےسنا

Eىَلَع ربات ةعفرلا ًبحُم ای)و ٠ ك لَمْعا دجلا بغار اي)  

 ىلع اًصيِرَح اي)و « E E اتم ایر رقم (ىخّسلا

 ها.(عمجلاو ین ا يف واولاو فلأآلا

 و ا ا یس ہر ياحلو :مهضعب لاق )١(

 .ئدتبملل

 (ةمطاف) بارعإو ءبصن لحم يف ملع درفم هنأل مضلا ىلع ینبم ىدانم (دمحم) ءادن فرح (اي) (؟)

 ا (تف) تارھگ ا سم

 .بصن لحم يف واولا ىلع ینبم ىدانم (نودمح) ءادن فرح (اي) (۳)

 .لبق ةمدقتملا 0 ًالفاغ ایل بارعإك اهبارعإ (5)

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةدوصقم ريغ ةركن هنآل بوصنم ىدانم (ًالوسك) «ءادن فرح (اي) )٥(

 ءرج فرح (ىلع) «(تنأ) ہریدقت ابوجو رتتسم ریمض هلعافو «نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف (لبقأ) .هرخآ

 ء(لبقأ) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ءرجلا فرح رج لح يف نوكسلا ىلع ینبم لوصوم مسا (ام)
 رخآ أ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (عفني)

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و ء(وه) هريدقت اًراوج رتتسم ريمض لعافلاو

 دئاعلاو ءبارعإلا نم امل لح ال لوصوملا ةلص هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ەب لوعفم

 .(عفني) يف رتتسملا ريمضلا

 ءرج فرح (ماللا)و ءلبق ةمدقتملا (دهتجا ملعلا بلاط اي) بارعإك (لمعا دجملا بغار اي) بارعإ )٦(

 .(لمعا) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او رجلا فرحب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاملا)و

 .ريمض ىلوآلا يفو «رهاظ مسا ةلمح ا هذه يف رورجملا نأ الإ ءاهلبق يتلا بارعإك اہارعإ (۷)

 سس سس ہما ع اسم بوصنم یدانم (اًمغار) ءءادن فرح (اي) (۸)

 ”رورحملاو را او «هرخآ ىلع ةرهاظلا ة ةرسكلا هرج ةمالعو (يف)ب رورج مسا (ددؤسلا) ءرج فرح (يف)



 د ¥ اهتلثمأو ,تابوصنلا ددع س
 ا اج یخ

 را

 شا

 مك لإ لاحم ةاذآ لکل لش ؟ءادنلا تاودآ يهاام ؟اًحالطصاو ةغل یدانلا وهام

 عم ةدوصقملا ةركنلا يه ام ؟نيفلتخم نيلاثمب هل لثمو «درفملا وه ام ؟ ىدانملا مسقني مسق

 ؟عون لكل ليثمتلا عم فاضملاب هيبشلا عونتي عون مك ىلإ ؟فاضملاب هيبشلا وه ام ؟ليثمتلا

 ةسمخلا ىدانملا عاونأ نم عون لكل لثم ؟فاضملا ىدانملا مکح ام ؟درفملا ىدانملا مكح ام

 انها دخاو برغر ناک

 و .A و ان و ھی و هرم و ر 5
 تضم 3 - اص 0 : بک م وشو ټل "انام رش دان یا فا نبض ےس 2 مس مت أ یھ و ا2لحا ۔ص لوعفملا ا 9 . يأ اٹ

 م رص رس

 مسا (لمعلا) ءرج فرح (نم) «(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا

 .(رجضت) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (نم)ب رورج
 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضملاب هيبش هنأل بوصنم ىدانم (اصيرح) ءادن فرح (اي) )١(

 رمأ لعف (مقتسا) «لعفلاب ةهبشم ةفصوأ لعاف مسا هنأل (اًضيرح)ب ناقلعتم رورجمو راج (ريخلا ىلع)

 .(تنأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «نوكسلا ىلع ينبم
 ؟تابوصنملا یف ىدانملا ركذ مل :تلق ناف

 يف (هللادبع)ف هللادبع وعدأ :هلصأ (ہللادبع اي) :كلوقف هب لوعفم هلصأ ىدانملا مسالا نأ :باوجلاف
 "روذشلا” يف ماشه نبا هدع اذهو «لادلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم لصألا
 .هب لوعفملا نم (۲۸۰ ص) "رطقلا”و ء(٢۲۱ص)

 ؟ةيقابلا ةثالثلا بصنو ةدوصقملا ةركنلاو ملعلا درمملا ينب مل :تلق نإو

 فاكلا اهبشأ امهنأل ةدوصقملا ةركنلاو ملعلا درفملا ينب امنإ) :(54١ص) يدماحلا لاق :باوجلا كيلإف

 :وحن يف ةيفرحلا فاكلل ةهباشم يهو «نييعتلاو باطخ او دارفإلا ثيح نم (كوعدأ) :وحن يف ةيمسالا

 «بارعإلا يف ًالصأ هل نأل ةكرح ىلع ءانبلا ناك امنإو «ةطساوب نکل فرح اب امههبشل اهؤانبف (كلذ)
 (انمالغ ايو «ىمالغ اي) :وحن ءبرعملا ةكرحو ىنبملا ىدانملا ةكرح نيب اًقرف ةمضلا صوصخ تناكو
 ١ ها.(ملعأ ہللاو اهيف كلذ دوجو مدعل ةيقابلا ةثالثلا تبصنو



 حس _ _  ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا لل للحلا ٠ کک کوم نا ۲٢٣۲ سس

 حالطصا يف وه 0 ا «(هلجأل ا لاقيو- هلجأ نم لوعفملا :لوقار

 .(لعفلا عوقو ببسل ناپ رکاب يذلا 3 ةفوصتملا ءمسالا) نع ةرابع ةاحنلا

 ًالوعفم عقي يذلا مسالا يف دب الو . هب لوؤملاو ء حيرصلا لمشي (مسالا) :انلوقو
 جیو تے 2ے چیک لذا یک يأ 5 چ 2ے و کک ا 09

 ہص ےہ + تو عك
 س

 ار نوکی نأ :لوالا

 امعأ نم لمع ىلع ًالاد نوكي الأ اًيِبلق هنوك ینعمو ؛اّیبلق نوكي نأ :يناثلاو

 .(ترض)و (ةءارق) :لثم ناسللاو ديلاك حراوجلا

 .هلبق ام ةلع نوكي نأ :ثلاثلاو

 .تقولا يف هلماع عم ادحتم نوكي نأ :عبارلاو

 هنإف ٠ (ابيدأك نبا ْتْبَرَض) :كلوق نم (اًبيدأت) طورشلا هذه عمجتسملا مسالا لاثمو

 مم دحم ور «برضلل ةلع وهو «حراوجملا لامعأ نم سيل هنال ؛يلق وهو ردصم

 اضيأ لعافلا ينو «نامزلا يف (تبرض)

 :نييرصبلا روھج لاقف (هل لوعفملا) بصان يف فلتخاو :(۳۳۷ /۱) “حيرصتلا” يف يرهزآلا لاق ٠

 ؟نابصلا ةيشاح» رظناو .خلا ...نويفوكلاو جاجزلا مهفلاخو ءةلعلا مال ريدقت ىلع لعفلاب بوصنم
 .(١١؟/5)

 ۶ھ. ںی e یو ف هلع تلد نر تا کورس يتنبأ ١ 1 لاس: )

 را ريقلاو لجل لو بصق لع يف يلع تاخد نو آف ہوا قا هنأ 4رب

 مہ ديمت الل و 7 مہ دیق نأ ةيهارك

 رت ترک OS سد ےس ا

 وچ وک تر رس یر یس ےہ ےن و

 A رح ھا ھا تو مااعل برش ا رھا A نع یک



 یا رس ہم ےس درج رس رسی جوی ت تنجو

 ل 1 7 E _اهتلثمأ و «تاب بوصنلا د دلع د

 7 لیلا 0 ةلادلا رجلا

 .لآب اًكرتقم - ا :لوألا

 اة نوكيا نأ :ةيئاغلا

 .ةفاضإلا نمو (لأ) نم اًدرجم نوكي نأ :ةثلاثلا

 دحأ خجرتی دق هنأ الإ ءرجلا فرحب رجلاو بصنلا هيف زوجي لاوحألا هذه عيمج ينو

 .زاوح ا يف نايوتسي دقو ءنيهجو

 تبرض) :وحن "٠ لیلعتلا ىلع لاد رج فرحب رجب نأ هيف رثكألاف لأب اًنرتقم ناك نإف
 .هبصن لقيو ا (بيدأّتلل ینبا

 ةّبحم َكَتْرُر) :وحن ءبصني نأو فرح اب رجب نأ اًيواستم اًراوج زاج افاضم ناك نإو
 ٠ (كبّدأ ةّبحمل َكْرْز) :و أ (كبدأ

 ًالالجإ ی ف ےس وآ هيف رٹکالاف ةفاضإلا نمو (لأ) نم اًدرجم ناك نإو

 0 (ذاكسألل

 إ تمق

 و5 الل قايضلا فا روا هب لوعقم هنأ ىلع روه اف اًرورغ ناک اذان(

 .(برض) لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (بیداتلل)و «(ينبا تبرض) :بارعإ مدقت؛,|
 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هلجأل لوعفم (ةبحم) «هب لوعفمو لعافو لعف (كترز))

 ليثمتلاو- .هيلإ فاضم (فاكلا)و «فاضم (بدأ)و «هيلإ فاضم (بدأ)و «فاضم (ةبحم)و هرخآ

 هب لوعفمو لعافو لعف (كترز) «فطع فرح (وأ) -ىلوأ (ةنسلاو باتكلاب ككسمت ةبحم كترز)ب
 راجلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ماللا)ب رورجم مسا (ةبحم) ءرج فرح (ماللا)
 ليثمتلاو- ىلوألاك اهليصفتو هيلإ فاضم (كبدأ)و «فاضم (ةبحم)و ء(راز) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو
 .-حراشلا ليثمت نم ىلوأ (ہللا يف كل يتبحمل كترز)ب

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هلجأل لوعفم (ًالالجإ) «لعافو لعف (تمق؛)

 .(ماق) لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج (ذاتسألل)

 رخال لع واع لو یول زا لع اشوان # :ىلاعت ہللا لوقل هب ليثمتلا مدع ىلوألا لاثملا اذه :هيبنت

 = لخد هل مايقلا بحأ اذإو «كلذل هبل ةعيرذ وهف هبحي مل نإو ذاتسألل مايقلاف «[7:ةيآلا «ةدئاملا] © نل



 ےک 2A ےہ

 ةلاح مک ؟هلجأل ًالوعفم عقي يذلا مسالا يف طرتشي يذلا ام ؟هلجأل لوعفملا وه ام

 ةلثمأ ةثالثب لثم ؟فاضملاو لأب نرتقملا هل لوعفملا مكحام ؟هل ًالوعفم عقاولا مسالل

 لا نی ادرخ ۃکلالارتاا فر اتار ن طرقت کک لا

 نايب عم هوجولا نم هيف زوجي ام لاثم لك يف نيبو ءاهنم دحاو لك برعأو ۃفاضالاو

 .ناك نإ حجرألا

 ر
7 

 نأ بحأ نم» : هلا لوتشز لاق :لاق -هنع هللا يضر- نایفس يبأ نب ةيواعم نعف «ديدش ديعو يف

 .مهريغو «يذمرتلاو ؛دوادوبأو دمحأ مامإلا هاور .«رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًمايق لاجرلا هل لثمتي

 اذه لوح اًباطتسم اًدحب رظناو - ىلاعت هللا امهظفح- يعداولا انخيشو «ينابلألا ةمالعلا هححص ثيدحلاو

 "يرابلا حتف”و 7١(« 5 /۳) «داعملا داز»و ۷٤-۳۷۹( /۱) " ىواتفلا عومجم” :اهليصافتو ةلأسملا

 ةلسلسلا”و ء(١۳-١٠ /۸) "يذوحألا ةفحت”و )١47/154-١58(.: «دوبعملا نوع”و «(04-44/11)

 اذإ (هلل ًالالجإ تمق)ب لشمي نأ ىلوألا ناكف هيلعو )١١9( مقر ةفيعضلاو ء(۷٥۳) مقر «ةحيحصلا

 :سرادملا باحصأ دنع روهشملا يقوش دمحأ تيب طخ تملع اذه تفرع

 الوسر نوكي نأ ملعملاداك ٠ اليجبتلا هّفو ملعملل مق

 هبشأ هنآل (لأ)ب نورقملا فالخب ًاليلق درجملا رج ناك امنإو) )777/1١(: "حيرصتلا” يف يرهزألا لاق

 ۰ ها.(ةركن هنوكو نايبلا نم هيف امل زييمتلاو لاح ا

 ؟هلجآل لوعفملل طورش تيقب له :تلق ناف

 )۳۳٣/۱(: ؟حیرصتلا” يف -هللا هحر- يرهزألا دلاخ لاق «طورش هل تيقب معن :باوجلا كيلإف

 باوج يف حلصي نأ اهدحأ :طورش هل لوعفمللو :لاقف ينج نبال ؟عمللا حرش” يف ءاقبلاوبأ اهركذ دقو)

 كترز) :كلوقك «هيف لماعلا لعفلا نع اًريخ هلعج حصي نأ :يناثلا -(ةيماهفتسالا (ام) :يأ)- «(مل)

 «(كايإ فرايز ىلع ينلمح عمطلا) :كلوقك أدتبم وأ «عمطلا كترايز ىلع ینلح يذلا :يأ «(كرب يف اًعمط

 يف (ةرايز) لعجي نأ زوجي الف «هظفل ريغ نم هيف لماعلا نوكي نأ :عبارلا «ماللاب هريدقت حصي نأ :ثلاثلا

 .ها.(هسفن دوجول ةلع نوكي ال ءيشلاو «ىنعملا يف لعفلا وه ردصملا نآل هل ًالوعفم (ةرايز كترز) كلوق



 دعم لوعفم ا
 هم ُهَعَم لعق ا نم نال یکن يذلا «بوصنملا مسالا :َوُهَو (ُهَعَم لوعفملا باب) :لاق

 ل او لا اا فا وھت رکنا

 رف ام وأ لعفلاب بوصنملا ءةلضفلا ءمسالا) :وه ةاحنلا دنع هعم لوعفملا :لوقأو

 ديقت واوب قوبسملا ءاهتبحاصمب لعفلا عقو ىتلا تاذلا ىلع لادلا ءهفورحو لعفلا ىنعم
 .(اصن ةيعملا

 مسالا هب دارملاو .ثنؤملاو ركذملاو ءعمجلاو ینشلاو درفملا لمشي ( مسالا :انلوقف

 .ةلمح او فرحلاو لعفلا هنع جرخو لوؤملا نود حيرصلا

 ارح الو دتبم الو ءًالعاف سيلف ؛مالكلا يف انكر سيل هنأ هانعم ( ةلضفلا :انلوقو

 . "(وُرْمَعو ڈیز كَرتشا) :وحن ء''ۂدمعلا هب جرخو

 يف لماعلا نأ لع لدي ”(هفورحو لعفلا ىنعم هيف اموأ لعفلاب بوصنملا) :انلوقو
 :نيبرض ىلع هعم لوعفملا

 . "(شيّخلاو ٌريمآلا َرَضَح) :وحن ءلعفلا :لوألا

 :وحن يف لعافلا مساك ؛هفورح ىلع لمتشملا لعفلا ىنعم ىلع لادلا مسالا :يناثلا
 . (شيجلاو ٌرضاَح ٌريمآلا)

 نآل (ديز كرتشا) :لاقي ال هنع ینغتسی ال لعفلا نآل) :(۳۲۳ص) "رطقلا” يف -هللا همحر- ماشه نبا لاق )١(
 ها.(نينثا نيب الإ ىتأتي ال كارتشالا

 ىلع فوطعملاو (ديز) ىلع فوطعم (ورمع) :فطع فرح (واولا) «لعاف (ديز) ءضام لعف (كرتشا) (0)
 ْ .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا

 "كلاسلا حضوأ» رظنا ءماشه نب را هحجرو «نييفوكلا نم ةفئاطو :نییرصبلا روهمجج لوق اذه غل

 ءاش نإ حجارلا وهو (عء۰۲ ؟یرضخ لا ةيشاح»و )۳٤۳/۱(« يرهزألل "حيرصتلا”و »0/۲۲

 . ہللا

 هبصن ةمالعو بوصنم هعم لوعفم (شيحلا) «ةيعملا واو (واولا) ءلعاف (ريمألا) «ضام لعف (رضح) ()
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا

 ا هعفر ةمالعو هب عوفرم أدتبملا ربخ (رضاح) ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم أدتبم (ريمألا) 0(

 خآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هعم لوعفم (شيجلا) «ةيعملا واو (واولا) ہہرخآ ىلع ةرهاظلا



N a ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحل 0 ةينسلا ةفحتلا ةيبهذلا ١ 

 واوب قوبسملا مسالا هب جرخي (ةيعملا ىلع ةلالدلا يف صن یھ واوب قوبسملا ) :انلوقو

 ٠ (ٌدلاَخو ٌدّمحم َرَضَح) :وحن «ةيعملا ىلع ةلالدلا و ےک

 :نيعون ىلع واولا دعب عقاولا مسالا نأ ملعأو ۱

 .هعم لوعفم هنأ ىلع هبصن نيعتي ام )١(

 .هيلع اًفوطعم هبارعإ يف هلبق ام هعابتإو كلذ ىلع هبصن زوجي ام (۲)

 ا تھ E یے عونلا امأ

 يف ملكتملل هكيرشت حصي ال لبجلا ناف 2” (حابْصملاو ٗتٔرْکاَذِ) :وحنو ”” (لّبَحلاو راس

 عونلا اذه فلؤملا لثم دقو «ةركاذملا يف ملكتملل هكيرشت حصي ال حابصملا كلذكو ربسلا

 "ھہپہ ۷ 5

1 

 يلع َرَّضَح) :وحن مكحلا يف اهلبق ام واولا دعب ام كيرشت حص اذإ هلحمف يناثلا امأو

 فوطعم هنأ ىلع هعفر زوجيو «هعم لوعفم هنأ ىلع (دمحم) بصن زوجي هنإف "(ًدّمحو

 فطعلا درجمل تناك اذإ واولا نآل :يأ ھا.(فطعلا درج ديرأ اذإ) :(۳۲۳ص) “رطقلا» يف ماشه نبا لاق (۱)

 يف مدقت امك «عمجلا قلطمل نوكت لب «لدت ال دقو «ةيعملا ىلع لدت دقف «ةيعملا ىلع اّصن اهتلالد نیعتت ال

 .(ورمعو ديز كرتشا) بارعإك اہارعإ (؟)

 هعفر ةمالعو هب عوفرم أدتبملا ربخ (رئاس) ءأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض (انأ) 0

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هعم لوعفم (لبجلا) «ةيعملا واو (واولا) ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هعم لوعفم (حابصملا) ؛ةيعملا واو (واولا) «لعافو لعف (ترکاذ) ٤)

املا) ؛رذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا ىلع ينبم ضام لعف (ىوتسا) هبارعإو (5) .
 لصاف «ء

هعم لوعفم (ةبشخلا) «ةيعملا واو (واولا) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم
 بوصنم 

 :(۹1/۲) “يهكافلا ىلع هتيشاح» يف -هللا ےحر۔ سي لاق .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 لعج ولو .# یسک رم للہ :ىلاعت هلوق یف امك عفترا ىنعمب لب ءماقتسا ىنعمب سيل (ىوتسا) نآل]

 ءولعلا يف ةبشخلاو ءاملا ىواست ینعملاو .فطعلا زاج عفترا الو ماقتسا ىبعمب ال ىواست :ىنعمب (ىوتسا)

 ,((01/10«ىدوردضتللا ةيشاح# ا وها ااا عفرأ ةبشخلا تسيلف ءةبشخلا ىلإ ءاملا لصو :يأ

 ۴٦٦٣(. /۲) “بک وکلا”و (۷١١۱ص) يدماحلاو

ن ىلع امأو «(دمحم) عفر ىلع اذه ؛ةمدقتملا (دلاخو دمحم رضح) بارعإك اہارعإ ()
 امك هعم لوعفمف هبص
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 عونلا ا وفا يف يلع عم هكارتشا زوجي ادمح نال ؛(يلع) ىلع

 ۔ '(ًشیح او ٌريمآلا ءاَج) :هلوقب

 هد 2

 :ةلئسأ

 يف لمعي يذلا ام ؟ةلضفلاب دارملا ام ؟انه مسالاب دارملا ام ؟هعم لوعفملا وه ام

 تہ علا ما سلا لاس لرقا نش ك را

 نيذللا نیلاثل ا برعأ .نيلاثمب هلبق امل هعابتإو هبصن زوجي يذلا هعم لوعفملل لثم .نیلاثم
 .وه عون يأ نم امهنم لاثم لك يف نيبو «فلؤملا مالك يف

 مدام خام دئع
 ےہ N زرت

 اتُھّركذ ما َدَمَت ْدَمَف اهتاوَخأو (نإ) مْساَو اهتاوخأو (ناك) ْرَبَخ اَمأَو :لاق صار مکس رہ سرہ

 .َكاه ْتَمَدَقت دقق ُمباَولا كلذكو ءَتاَعوْفْرما

 «بوصنملا عباتو ءاهبتاوخأو (ناك) رخو ءاهتاوخأو (نإ) مسا تابوصنملا نم :لوقأو

 .هنم ءيش ةداعإ ىلإ انب ةجاح الف ؛هباوبأ يف كلذ نايب مدقت دقو

 .(شيجلاو ريمألا رضح) بارعإك اهبارعإ (١)



 سہ ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ل چ

 كلذ دعب فلؤملا اهركذيس یتلاو باتكلا لوأ يف اهنايب قبس یتلا ضفخلا فورح نم اًفرح

 قريع سر٤ ام ورع امرت ELEC NSS OOS اک

 ینعمو «هيلإ هلبق مسا ةفاضإ مسالل شالا نوكي نأ امإو ءضفخلا فورح نم

 هنإف ٠ (دّمحم ْمالُغ َءاَج) :كلوق نم (دمحم) :وحن كلذو ٠ لوألل يناثلا ةبسن :ةفاضإلا

 :ضوفخم مسال هتيعبت مسالل ضفاخلا نوكي نأ امإو «هيلإ (مالُع) ةفاضإ ببسب ضوفخت
 وأ © (لضاقلا دّمحم نَع معلا تذخأ) :كلوق نم (لضاقلا) :وحن هل اّتعن نوكي نأب

 اھم نقدا عو دسم ظرف )كلوت ن ا رک ول اذ رس

 .اهركذ قبس يتلا

 _ ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ىلع)ب رورجم مسا (دلاخ) ءرج فرح (ىلع) «لعافو لعف (تقفشأ)0)

 .(قفشأ) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو «هرخآ ىلع

 .يناثلل لوألا ةبسن ةفاضإلاف الإو «حراشلا نم ملق قبس وأ «يعبطم أطخ اذه لعل(

 هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (دمحم)و «فاضم (مالغ)و «لعاف (مالغ) ءضام لعف (ءاج)(۳)

 .هرخا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا

 (نع) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (ملعلا) ءلعافو لعف (تذخأ) ()

 رورجملاو راج او هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (نع)ب رورجم مسا (دمحم) ءرج فرح

 ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم رورجملا ةفصو (دمحم)ل ةفص (لضافلا)و ؛«(ذخأ) لعفلاب ناقلعتم

 .ہرخآ ىلع ةرهاظلا

 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ءابلا)ب رورج مسا (دمحم) ءرج فرح (ءابلا) ءلعافو لعف (تررم)(٥)

 (دمحم) ىلع فوطعم (دلاخ) :فطع فرح (واولا) :(رم) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو را او «هرخآ

 .هرخآ ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورج رورجملا ىلع فوطعملاو



 اہک 1 ءامسألا نم تاسدوفخملا مص
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Eوأوب وأ ءاشتٰلاو ءاملاو تا ےلا . یم و و مسا فور 2ھ :ماللاو « «فاکلار ءابلاو  

 . كنم و ذمبَو ا 4

 ؛ضفخلا فورح نم فرحب ضوفخملا :تاضوفخملا نم لوالا 0+000

 :ةريثك ضفخلا فورحو

 :ىلاعت هلوق وحن ءرمضملاو رهاظلا مسالا رجتو «ءادتبالا اهيناعم نمو (نم) اهنم

 4 ٠ جوف نیو کانو 5

 :ىلاعت هلوق وحن ءاضيأ رمضملاو رهاظلا مسالا رجتو ءاھتنالا اهيناعم نمو (ىلإ) اهنمو
 ” يب ایج مجرم هلأ ای ١ :هلوقو ء" ةعاَسلا مع درب هلل # ٠١

 2 ريمضلاو رهاظلا سلا ريكو «ةزواجملا اهيناعم نمو (نع) اهنمو
 22( مے , عرس موم عمم ے ےہ

 © هنع اوضرو مهنع هللا یضر چپ :ہلوقو 4 تييمؤُملا نع هللا ضر َدَمَل # طب :ی اعت

 ريمض (فاكلا)و ہرج فرح (نم) ءاھلبق ام بسح ىلع (واولا) :اہارعإو .۷ :ةيآلا ءبازحألا ةروس ١(
 :ىلاعت هلوق نم (انذخأ)ب ناقلعتم رورجملاو راج او حج ا فرحب رج لح يف حتفلا ىلع ینبم لصتم

 (نم)ب رورجم مسا (حون)و ءرج فرح (نم) «فطع فرح (واولا) < # َمُهَمَنِم نعي نِ انذھآ دِإَو وه
 .ةيآلا نم (انذخأ)ب ناقلعتم رورجملاو رام او ہہرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 رج لحم يف رسكلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاملا)و ءرج فرح (ىلإ) :اهبارعإو .۷ :ةيآلا «تلصف ةروس 2232

 هدرجتل عوفرم ةغيصلا ريغم عراضم لعف (دری)و ء(دري) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او ءرجلا فرحب
 ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف بئان (ملع) هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم
 هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (ةعاسلا)و :فاضم (ملع)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا

 ةرسكلا هرج ةمالعو (ىلإ)ب رورجت (ةلالجلا ظفل) ءرج فرح (ىلإ) :امارعإو ٦۸. :ةيآلا «ةدئاملا ةروس (۳)
 ةمالعو عوفرم رخؤم أدتبم (عجرم) «مدقم ربخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راجلاو .هرخآ ىلع ةرهاظلا
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (فاكلا)و «فاضم (عجرم)و «نيعلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر
 ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (فاکلا) نم لاح (اعيج) «عمجلل ةمالع (ميملا)و «فاضملاب
 .هرخآ

 .ليصفت هيف هيلإ فاضملا نم لاح ا ءيجم نأ مدقت :هيبنت

 .اًدهع هب ددجف (لعفلا تامالع) يف ءاهيارعإ مدقت ()

 )٥( عوفرم لعاف (ةلالجلا ظفل) ءحتفلا ىلع ینبم ضام لعف (يضر) :اهبارعإو .۹ :ةيآلا «ةدئاملا ةروس '

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاملا)و ءرج فرح (نع) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب -



 NE EOD CT PAR ۷ جہ سوم”

 سم ةّينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا لللا_ ٤۷٠ح
 هلوق وحن EE رمضملاو رهاظلا مسالا رو یس اهيناعم نمو یب اهنمو

 e لم عع[ a يز
 : ولم يبلغلا ىلعو اَهلَعَو > :ىلاعت

 : "± لوغ ايف ال 2 :هلوقو < ۱ 2 ور املا فو + 33

 لجر بر) :كلوق وحن «رهاظلا مسالا الإ رجت الو «ليلقتلا اهيناعم نمو ؟بر) اهنمو
 1 قولو دمع ف

 . يقل مرک
 هلوق وحن ءاعيج ريمضلاو رهاظلا مسالا رجتو «ةيدعتلا اهيناعم نمو «ءابلا) اهنمو !ا) اهن

 فرح (واولا) «عمجلل ةمالع (ميملا)و «(يضر) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راح او رح ا فرحب رج لحم يف
 ىلع ينبم لصتم ريمض (واولا)و «(ةعامجلا واو)ب هلاصتال مضلا ىلع ينب ضام لعف (اوضر) «فطع

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاملا)و ءرج فرح (نع) ةقراف (فلآلا)و ءلعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ةلمج ىلع ةفوطعم (هنع اوضر) ةلجو «(اوضر) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجل او ءرجلا فرحب رج لحم
 .(مهنع هللا يضر)

 ریمض (اه)و ءرج فرح (ىلع) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اهبارعإو ٠١. :ةيآلا «نونمؤملا ةروس

 فرح (واولا) (نولمحت)ب ناقلعتم رورجملاو راج او رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 راج او هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ىلع)ب رورجم مسا (كلفلا) ءرج فرح (ىلع) «فطع

 توبن هعفر ةمالعو عوفرم ةغيصلا ريغم عراضم لعف (نولمحت) «(اهيلع) ىلع نافوطعم رورجملاو

 ظ .لعاف بئان عفر لحم يف نوكسلا ىلع ینبم لصتم ریمض (واولا)و «نونلا
 . مسا (ءامسلا) هرج فرح (يف) ءاهلبق ام بسح ىلع (واولا) :اہارعإو ۲٢. :ةيآلا :تایراذلا ةروس ؛)

 ءمدقم ربخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راجلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (يف)ب رورج

 _ ریمض (فاكلا)و ءفاضم (قرز)و .فاقلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم رخؤم أدتبم (قزر)

 .عمجلل ةمالع (ميملا)و ؛فاضملاب رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم

 .(نإ لمع (ال) لامعإ طورش) يف اہارعإ مدقت ٣٦

 اهروهظ نم عنم ةردقم ةمض هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (لجر) «دئازلاب هيبش رج فرح (بر) 7ت

 (يقل) الحم عوفرم اًظفل رورجم (لجر)ل ةفص (مرک) دئازلاب هيبشلا رجلا فرح ةكرحم لحملا لاغتشا

 لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض «ءاتلا)و ؛كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ینب ضام لعف

 لعافلاو لعفلا نم سلا رو ل د ل ل يي

 لاغتشالا باب نم فوذحم لعفل هب ًالوعفم (لجر) برعي نأ زوجیو ءأدتبملا ربخ عفر لحم يف هب لوعفملاو

 نم عنم ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو «هتيقل اًيرك الجر تيقل :ريدقتلاو «هدعب ام هرسفي

 لعافو لعف (هتيقل)و (لجر)ل ةفص (مرک) دئازلاب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ

 .ةيريسفت ةلمج األ بارعإلا نم اهل لحم ال هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ءهب لوعفمو
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 سس أ 5 ءامسألا نم تاضوفخلا مع

 پ مو لا بهذي :هلوقو ا وو كي نيهدن نب :ىلاعت

A7 ےب زوکشیک ورو لْثم او وو و و €  
 5 رم

 توکل كم ےس :هلوقو “عب يلا تاق ف ل بم لاک .E هلو وغ
e 

  (oتال ٤

 ديك وتلا نون)ب هلاصتال حتفلا ىلع ينب عراضم لعف (نبهذن) :اہارعإو ٦٤. ءةيآلا فرخزلا ةروس ؛):

 نم هل لحم ال فرح (ةليقثلا ديكوتلا نون)و ء(نحن) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو (ةلیقثلا
 راجلاو ءرجلا فرحب رج لحم يف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض (فاكلا)و ءرج فرح (ءابلا) «بارعإلا

 ءظفللا اذهب ةيآ تسيلو «(كب نبهذنل) :”ةينسلا ةفحتلا” يف عقوو .(نیھذن) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو

 عوفرم لعاف (ةلالجلا ظفل) «حتفلا ىلع ينبم ضام لعف (بهذ) :اهنارعإو ۷ :ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)

 ةمالعو (ءابلا)ب رورجم مسا (رون) ہرج فرح (ءابلا) «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب
 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاها)و «فاضم (رون)و ءارلا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج

 :؟ةينسلا ةفحتلا» يف عقوو .عمجلل ةمالع (ميملا)و «(بهذ) لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او :فاضلاب

 .ظفللا اذهب ةیآ تسیلو «(مهعمسب هللا بهذ)

 هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (لثم) :امارعإو ٥. :ةيآلا ؛رونلا ةروس

 (رون)و ءارلا ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (رون)و «فاضم (لثم)و
 ربخ وهو (لشم) ىنعمب (فاكلا) :فاضلملاب رج لحم يف رسكلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءاهلا)و «فاضم
 (ةاكشم)و ءفاضم (لثم) ىنعمب ىلا فاکلاو «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو هب عوفرم أدتبملا
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم

 ظفل)و ہرج فرح (ماللا) «حتفلا ىلع یينبم ضام لعف (حبس) :اہارعإو ١. :ةيآلا ہدیدحلا ةروس )٤(
 لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ماللا)ب رورج (ةلالجلا

 ناقلعتم رورجمو راج (تاومسلا یف) ءلعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا (ام) «(حبس)

 ىلع فوطعملاو ء(تاومسلا) ىلع ةفوطعم (ضرألا)و «ةلص وهو (رقتسا) هريدقت ابوجو فوذحم لعفب
 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم رورجملا

 رج لحم يف مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض (ءام اڑو ءرج فرح (ماللا) :اہارعإو .” :ةيآلا ءديدحلا ةروس )٥(
 هعفر ةمالعو عوفرم رخؤم أدتبم (كلم) ءمدقم ربخ فوذحمب ناقلعتم رورجملاو را او ءرحلا فرحب
 هرج ةمالعو فاضلاب رورجم هيلإ فاضم (تاومسلا)و «فاضم (كلم)و «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا
 ىلع فوطعملاو (تاومسلا) ىلع ةفوطعم (ضرألا) «فطع فرح (واولا) .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا
 ۱ .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم رورجملا
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 ے ةشسلا ةْفَْتلا ىلع ةيبهذلا للحلا ۲ ا

 امالک الہ املك دقو ۔واولاو یاتلاو «ءابلا :ںیمو٭ ةتالثْلا مسقنا فورح اهنمو

 .هنم ءيش ةداعإ ىلإ انب ةجاح الف ؛باتکلا لوأ يف فوتسم
aید مہا  e 

 :سیقلا ئرما لوق اهلاثمو ؟بر)
 اپ و و ےس َ ا

 A O ee هلودس یخخرآ ٍرحَبلا جومک ليلو

٦ 3 3 3 

 اضيأ هلوقو
 ا و هاى فمص  س

 ا ا ا ا ا OO اھڑابخ ماری ال ردخ هضيبو

 نعم و نالدي اهو تاسلا نارجیو فاو اكتمل اهنمو

 ل اھم" ےیل یف اھت a عنا نين
 واک نسما رر وحن نم

 نم عنم ةردقم ةمض هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم (ليل) ةفوذحملا بر واو (واولا) :هبارعإو “

 مسا (جوم) ءرج فرح (فاكلا) «(بر) وهو دئازلاب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ

 ةفص فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راجلاو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (فاكلا)ب رورج

 لعافلاو ءرذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا ىلع ینبم ضام لعف (ىخرأ) ء(ليل)ل

 ؛ماللا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم (لودس) (وھ) هريدقت اًراوج رک نيم

عفلا نم ةلمجلاو فاضلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاملا)و :فاضم (لودس)و
 ل

 .ادتبم ا ربخ عفر لحم يف هب لوعفملاو لعافلاو

 .واولا دعب ةفوذحملا (بر)ب رج ثيح (لیلو) :دهاشلا

 عوفرم أدتبم (ةضيب) «ةفوذحملا بر واو (واولا) :هبارعإو .(لجعم ريغ اهب وف نم تعتمت) تيبلا ةمتتو

 دئازلاب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمض هعفر ةمالعو ءادتبالاب

) ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم (ردخ)و «فاضم (ةضيب)و
 ©ا/

 ةمضلا هعفر ةمالعو مزاح او بصانلا نم هدرجتل عوفرم ةغيصلا ريغم عراضم لعف (ماري) «ةيفان
 ةرهاظلا

 ءفاضم (ءابخ)و «ةزمحلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو لعفلاب عوفرم لعاف بئان (ءابخ) هرخآ ىلع

 لحم يف لعافلا بئانو لعفلا نم ةلمجلاو :فاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (اه)و '

 .تيبلا زجع يف (تعتمت) :لعافلاو لعفلا ةلج (ةضيب) ربخو (ةضیب)ل ةفص عفر

 .واولا دعب ةفوذحملا (بر)ب ترج ثيح (ةضيبو) :دهاشلا

 ينبم لصتم ريمض (ءاتلا)و «كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينب ضام لعف (ىأر) «ةيفان (ام) ٣

 (ذم) «هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاهلا)و ءلعاف عفر لحم يف مضلا ىلع
موي)و ہرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ذم)ب رورجم مسا (موي) ءرج فرح

 ءفاضم (

 ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو فاضملاب رورج هيلإ فاضم (سيمخلا)و
 رورجملاو راج او هرخآ

 .(ىأر) :لعفلاب ناقلعتم

(¥) 



 سے فل ءامسألا نم تاضوفخملا ات

 '(کموَی ذم ُهُمْلَكُأ ال) :وحن ءاًرضاح اھدعب ام ناك نإ (يف) ینعم نانوكيو :
 تو دم اما الدو )۳( 4

 ."نامسا امهف اًعوفرم امهدعب يذلا مسالا ناك وأ ءلعف (ذنم) وأ (ذم) دعب عقو ناف

 هرج ةمالعو (ذنم)ب رورجم مسا (رهش) ءرج فرح (ذنم) «هب هلوعفمو لعافو لعف (هتملك) ءةيفان (ام) ()
 .(ملك) :لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا

 ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (ملكأ) «ةيفان (ال) ا١
 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ءاهلا)و ء(انأ) هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض هلعافو «هرخآ
 (موي)و هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ذم)ب رورج مسا (موي) ؛رج فرح (ذم) «هب لوعفم
 لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو .ءفاضملاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض (ان)و «فاضم
 ۱ .(ملکا)

 .اهلبق ىتلا بارعإك اهبارعإ (")
 نامسا امهف لعف اهدعب عقو اذإ (ذنم)و (ذم) :هكيلإف حيضوت ىلإ جاتحي لامجإلا نم ءيش هيف مالكلا اذه £(

 ينبم مسا (ذم)ف «(نذؤملا نذأ ذم تئج) :وحن ةيلعفلا ةلمح ا ہذم نافاضم ةيفرظلا ىلع لحملا ابوصنم
 نذأ) ةلجو ءفاضم (ذم)و ء(تنج) لعفلا هيف لماعلاو «ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 (ذم) يف لوقلاك اهيف لوقلا ناك (نذؤملا نذأ ذنم تئج) :تلق ول اذكو .فاضملاب رج لحم يف (نذؤملا
 عوفرملا مسالاو «نآدتبم ذئنيح امهف طقف عوفرم مسا امھدعب عقو اذإو .مضلا ىلع ینبم (ذنم) نأ الإ
 اهدعب مسالاو «ناربخ امه :ليقو ؛هربخ(ناموي)و ءأدتبم (ذم)ف (ناموي ذم تئج) :وحن امه ربخ امههدعب
 ةيمسالا ةلمجلل نافاضم نافرظ ذئنيح امهف هربخ هدعب عوفرم مسا اشدعب عقو اذإو ءرهشأ لوألاو ءأدتبم
 (ذم)ف «(عفاي انأ ذم ملعلا تبلط) :وحن ةلمجلل فاضم فوذح نمز مسال نافاضم ام :ليقو ءامهدعب
 انأ) ةلجو «فاضم (ذم)و «(تبلط) هيف لماعلاو «ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم فرظ
 فوذح نمز مسال فاضم (ذم)ف يناثلا لوقلا ىلع امأو لوألا لوقلا ىلع اذه .هيلإ فاضم (عفاي
 - رظنا .(عفاي انأ نمز ذم ملعلا تبلط) :ريدقتلاف ء(عفای انأ) ةلمج ىلإ فاضم فوذحملا مسالا كلذو
 57١(. /۲) ؟بكاوكلا”و ء(۳۱/۳) ؟ليقع نبا حرش”و 06-273521 /۱) “ينغملا”

 ینعم ديفي نأ امإ رح ا فرح نأ ملعاو] :(5 /7) “ليقع نبا ىلع هتيشاح» يف حراشلا لاق :ةدئاف
 الو اًصاخ ىنعم ديفي نأ امإو ءقلعتم هل نوكي الو اًصاخ ىنعم ديفي الأ امإو ؛قلعتم هل نوكيو اصاخ
 فرحلا وه :يناشثلاو ءرجلا فورح باب ةاحنلا هل دقعي يذلا ىلصألا فرح ا :لوآلاف «قلعتم هل نوكي
 دئازلاب هيبشلا وه :ثلاثلاو «(دحأ نم ینرازام) :كلوق يف (ماو ء(مهرد كبسحب) يف (ءابلا)ک دئازلا
 «(لعل) يف يجرتلاك صاخ ىنعم ىلع ةلالدلا يف يلصأألا هبشأو هل قلعتم ال هنأ يف دئازلا هبشأ امنإو
 .(۸۸ص) “يوارفكلا ةيشاح” رظناو .ھا .[(بر) يف ليلقتلاو
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 ےہ یک : 3

 «عاونأ ةثالث ىلع وهو «"”ةفاضإلاب ضوفخملا :تاضوفخملا نم يناثلا مسقلا :لوقأو

 نوكت ام :يناثلاو ء(نم) ىنعم ىلع هيف ةفاضإلا نوكت ام :لوألا ؛نيعون اهنم فلؤملا ركذ

 .(ين) ىنعم ىلع هيف ةفاضإلا نوكت ام :ثلاثلاو «ماللا ىنعم ىلع هيف ةفاضإلا

 اضعبو اءزج فاضملا نوكي نأ :هطباضف امرا قعم ىلع ةف ةفاضإلا نوكت ام أمأ
 تح بیک

 هلثمأ اذكو ءهنم ءزجو فوصلا ضعب ةبح ا ناف (فوط ةّج) :وحن ءهيلإ فاضملا نم

 اذهو ؛فوذح رج فرحب رورجم :مهضعب لاقف :لاوقأ ةثالث ىلع هيلإ فاضملل راجلا يف ةاحنلا فلتخا ؛١)

 روهشملا وه اذهو «ةفاضإلاب رورجم :مهضعب لاقو «فيعض هلمع ءاقبإو راجلا فذح نآل ؛فیعض لوق

 لوق اذهو «فاضملاب رورج :-حيحصلا وهو- مهضعب لاقو «ينايس ام حيحصب سیل هنكلو «نيبرعملا نيب

 هنآل)و «(هلماعب لصتي امنإ ريمضلاو فاضلاب ريمضلا لاصتا) :كلذ ىلع مهتلدأ نمو ءروهمجلاو هيوبيس

 ءايسألا نأ ڈی الف زا فرح ا ىنعم هنمضت عم هلومعم لماعلا بلطك هبلطيو هيلإ فاضملا يضتقي

 نال روهشم ريغ تاک نو ءحیحصلا هنآل هيلع بارعإلا يف تيشم دقو .(لمعلا يف ا ظح ال ةضحملا

 _ ؟یرضخ ا ةيشاح”و ء(٤٦ /۳) “ليقع نبا حرش” رظناو .هقيفوت ىلع هلل دمح او ةةحصلاب -يدنع- ةربعلا

 ؟بكاوكلا”و ء((۲۳۷ /۲) *نابصلا ةيشاح»و :(7-560 5/99 يرهزألل "حيرصتلا”و ء(۳ /؟) هيلع

 ج0 ۱۳۷/۱ یہ عم يهكافلا ةيشاح»و )۲/ ٦٥۷(

 اا الإ نرکال فار :يرشوندلا لاق) )۲٢/٢(: ؟حیرصتلا ىلع هتيشاح» يف سي لاق :ةدئاف

 كلذكو «فرعتي ال لعفلاو فاضملا فيرعت ةفاضإلا نم مهآلا ضرغلا نآلو «نونلاو نيونتلا ةبقاعل

 ها.(ءامساألا ىلع الإ مكحي الو «هيلع موکح هنأل اًمسا الإ نوكي ال هيلإ فاضملا

 روهشملا رمع نب ناميلس لاق (ركم) «فطعو بارضإ فرح (لب) :اہارعإو .۳۳ :ةيآلا ءأبس ةروس (7)
 :هريدقت «ةيلعافلا :اهدحأ :هجوأ ةثالث نم هعفر زوجی] ٤۷١(: /۳) "نيلالجلا» ىلع هتيشاح يف لمجلاب

 .(اندص ليللا ركم) :يأ «فوذحم هريخ أدتبم نوكي نأ :يناثلا .(نيتقولا نيذه يف مثكركم اندص لب)

 هجوأآلا 50١( /۲) «بكاوكلا» يف لدهآلا ركذو ها.[(مئادلا مكركم انرفك ببس) :يأ «سكعلا :ٹئاٹلا

 .لوآلا حجرو «ةمدقتملا

 ١١١(: / ۲) "رئاظنلاو هابشألا” يف -هّللا ہحر- يطويسلا لاق :ناتدئاف

 -رظناو ها.هريغو زابخلا نبا هركذ ؛نییفوکلا تارابع نم ضفخلاو «نييرصبلا تارابع نم رجلا :ةدئاف

r 



 نيعوتلا دحا هيف حلصی ال ام لكف ؛ماللا نعم ىلع هيف ةفاضإلا نوكت ام امأو
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 .(دجسملا ٌريِصَح)و (دیز مالغ) :وح «نيروكذملا

 ضوفخملا وهو ءتاضوفخملا نم ثلاثلا مسقلا ىلع مالكلا فلؤملا كرت دقو
 هللاو ءًالصفم تاعوفرملا باوبأ رخآ يف هيلع لوقلا قبس دق هنأ كلذ يف هرذعو «ةيعبتلاب
 .مركأو زعأو «ملعأو ىلعأ ىلاعتو هناحبس

 يف «نع ءنم :فورحلا هيلع لدت يذلا ىنعملا ام ؟تاضوفخملا عونتت عون مك ىلع

 مسال كئاشنإ نم نيلاثمب لشم ؟اهنم دحاو لك هرجي يذلا امو ؟ماللا «فاكلا تر

 .مسقلا واو «ىلإ «ءابلا «ىلع :فورحلا نم دحاو لكب ضوفح

 يتلا ةفاضإلا طباض ام ؟نيلاثمب عون لکل ليثمتلا عم «ةفاضإلا ينأت عون مك ىلع

 .ليثمتلا عم ؟(يف) ىنعم ىلع يتلا ةفاضإلا طباضام .ليثمتلا عم ؟(نم) ىنعم ىلع

 ' لاق) :ةدئاف :-اّضيأ يطويسلا لاقو- (۱۸ص) "يوارفكلا ةیشاح2و ءمورجآ نبا ةمجرت يف مدقتملا همالك =
 .هظفلب ها.[(دنع) ىلع لوخدلاب تصتخا ىنعملا اذهو ؛رج ا فورح ىوقأ (نم) :"ةرغلا” يف ناهدلا نبا
 .(594١ص) ؟یيوارفکلا ىلع يدماحلا ةيشاح” رظناو

 ؟لعفلاب ناقلعتم رورجملاو راج او :نیبرعم لا لوق ینعم ام :تلق ناف
 هنإ ثيح نم هب طبترم هنأ لماعلاب ناقلعتم راج ا نوک ینعم) :(۷ص) يدماحلا لاق :باوجلا كيلإف

 مت هيلإ ہانعم لوصو ثيح نم هب طبترم هنأ هب اًقلعتم رورجملا نوک ىنعمو «لومعملل هانعم لوصو
 ها.(اهحتفب قلعتم لماعلاو «ماللا رسکب قلعتم لومعملا نأ فراعتملا



eyہم ا کی یس و یت کرت وک ےہ کی یو رر اہ ےس ا ےک اف  

 ےہ ةينسلا ةفحتلا ىلع ةيبهذلا للحلا اک ا

 رهش نم ۲۷ سيمخلا ةليل) ردقلا ةليل يف حرشلا اذه ةباتك نم غارفلا ناك دقو

 بر هلل دمحلاو «نيمآ «هتاکرب نم انيلع ىلاعت هللا داعأ (ةرجحلا نم 0*1 ةنس ناضمر

 هبحصو هلآ انتداس ىلعو «نيعمجأ هقلخ نم ةوفصلا ةوفص ىلع همالسو هتالصو «نيملاعلا

 نل تاغلار ناطقا لغ الاف وغ ل نس الا

 سج

 ها

 نإف ءادهج هيف تلذب دقو ؛كرابملا لمعلا اذه هديدستو هتناعإو هقيفوت نسحو ىلاعت هللا دمحب مم: (0)

 نأو ءلمعلا اذه هللا عفني نأ وجرأل ينإو :ناطیشلا نمو ينمف تأطخأ نإو هدحو هللا نمف تبصأ

س مركلا ههجول ةصلاخ يلامعأ لعجي نأو ءأطخ نم ردص ام يل رفغي
 نأو .ىنسحلاب يل متخي نأو «هناحب

 يخياشمل رفغي.نأو ءاًريغص ينايبر امك امهمحري نأو يدلاولو يل رفغي نآو «ىلعألا سودرفلاب یئمرکی
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